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ههىلصص

ىفًاسبوملماًريثلتهيفترثأثيحىدوهيلاعمتجملاىفماهروبةيبوهيلاةأرمللناك

الةعييقلاروصعلاىفةأرملاةناكمتناكو.ةيسايسلاوةينينلاوةيعامتجالاىحاونلافلتخم

ةيعامتجالافورظلاىلعدمتعتةناكملاهذهتناكلبنوناقلااهدلحيةدلحمقوقحىلعدمتعت

.ةيعامتجالاةناكملاوقوقحلاسفنءاسنلاعيمجلنكتملفةأرمالكلةيصخشلاتازيمملاو

وكسىتِـلاةعيطقلا،ةيقرشلاتاعمتجملانممسيلاقتومهفيئاوقنومربعلاًدمتسادقو

نيناوقلاترثادقف.برعلاونييسناعتكلاونييروشآلاونييلبابلاو،نييرموسلالثممهراوجب

ةيعامتجالافورظلاهباشتلاًرظنةيبوهيلاةعمرشلاىلعاًـميظعاًريثأتىسومةعيرشلةقباسلا

.ةيفارغجلاقطانملاسفناوكسمهنا.امك،بوعشلاكلتونييربعلل

ءاسنلاْنلشنمعفرتنااهلةقباسلاعئارشلاتلواحامكةيدوهيلاةعيرشلاتلواحدقو

ةعيشلاتدحكلذلو،ءاسنلاقوقحلمهتتناكةيلبقلاتاداعلاوةيئادبلاتاعمتجملانألكلذ

ةيعامتجالاوةيداملاةيامحلاتمبقوة1رملاتابجاوتدحامكةقدبءاسنلاقوقحةيمنوهيلا

.ةعيرشلالبقاهبعتمتتنكتملىتلاقوقحلانمريثكلااهتطعاوةقلطملاوةلمرالاوةميتيلل

ترهظكلذلةديدجةيمهأةأرملاتبستكاةيسايسلاوةيعامتجالاعاضوألاروطتعمو

اوعِـسندوملتلاءامكحلواحوةأرمللةمزاللاقوقحلاوةيامحلانمديزمىلإةجاحلا

ضعبلاحرشونيناوقلاضعبلامكتساباوماقفةأرملاهنمىناعتتناكىذلاىنوناقلازجعلا

ضعبمادختسااولطبأامكديلجلاةيعامتجالاعاضوألاعمممالتيادييجاحرشرخآلا

مهتقوىفةدئافلاميعاهمادختساحبصْاوةمينقلاةنمزألاىفةديفمتناكىتلاعئارشلا

نكلو.ىنيطسلفلادوملتلاوىلبابلادوملتلاعضوىلإةاروتلاصوصنريسفتتالواحمتمد"ا:دوملتلاه

نأحجريوهتاعوضومتلمتكاىذلاىلبابلادوملتلاسكعبهبلمعلالمتكيملىنيطسلقلادوملتلا

دقفىلبابلادوملتلاامأماسقأةعستنمفكاتيوىدګليملاعبارلانرقلاىفنوفىنيطسلفلادوملتلا

اتشملاىلإدوملتلامسقنيوامسقنوثالثوعبسنمفكاتيوىدئايملاسماخلانرقلاىلاوحىفنوف

.ارامجلاو

-ه-



نيبةييوهيلاقرفلانيبفالخلاراثنكلو2.مئابنلل.روطتلانمةلاحىفةينوناقلامظنلاف.كاذنّا

هللااياصونعريبعتلااهرابتعاباهعئارشقيبطتىلعنورصيوةاروتلانوسقينينلاءالؤه

رولبملانوناقلالعجىفىفاقثلاىوتسملاىلعاومِـهاسنيذلادوملتلاءاملعنييوهرماواو

ةيفاقثلاوةيسايسلاوةيعامتجالافورظلالالخنموءامكحلالبقنمعقاولاىفزجنملاو

.دوهيلااهنيبشاعىتلاتاْـيبلابةصاْـحلا

رظنلاتاهجوتريغدقةيبيألارلاصملاةساردوميقلادهعللةرمتسملاتاسارنلانكلو

.احوضورثكاىملعلكشبهيلإرظنيحبصأةيربعلالئابقلاخيراتوةَـيبوهيلاةفاقثلانعةميدقلا

ةساردىلعتسعاسىتلاتاحوللافالافاشتكاىلإةيرثالارئافملاتداروشاولبابىفن

صوصنلاومييقلادهجلاىفةروكنملاءامسالانيبهباشتلانعتفشكومينقلادهعلاصوصن

.ديجراظنمبميبقلاىنلألاقرشلاخمراتةسارنىلإتافاشتكالاهذهتداوةيلبابلا

مييقلاىنلألاقرشلاتاراضحىفةأرملانعةروصمينقتبأدبتفوسةيلاتلاةساريلاو

تاعامجلااهبتلوجتىتلاةقطنملاكلتىفهاْـسللةفلتخملاعاضوألانيبةنراقملانكميىتح

دوملتلاوةاروتلاعئارشلالخنمةييوهيلاةأرملانعةروصمييقتىلإلقتنتمثةيربعلا

عئارشلاليدعتىفةأرملااهبتماقىتلاراولالاحرشىلإلقتنتمث.ثيدحلاىدوهيلانوناقلاو

.اهريسفتو



لوًالابابلا
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قتالنولانمديصلاىلعلوصحلانع(")ارمشسأرىفةيرثألاتافاشتكالاترفسا

تامْـسلابانفتحنِو-ثاريملا-ىتبتلا-جاوزلابقلعتتتانلزن٠لوًـح7امادحالجستةييوناقلا

نوناقلاف،ناعنكوًلبابىفنيماسلانيبةقلتخمتاهًاًـجتاىفتروطتىتلاتاداًـعلاًوةيماسلا

اساسأسكعتةيربعلاَةينوناقلاتاهوعتوملانمديلعلاوةيويلارصانعلابرشتمييقلاىربعلا

تقونماضتلافراوجلاةدامبوراثلابذخألاةداعىلإطقفرظننناىفكيوةيوعبلارظنلاةهجو

رثاحضوتنييربعلانيبةيطارقميللاةركفو،ةلادعلامظنتةكرتشملاةيلؤسملاةركفوةدشلا

برقلادنعاهنعثحيينابجيمهتاماعلىلوألالاكشألاوىربعلانوناقلاهسكعيىذلا،ويبلا

.تيم"ادبلا.ايْـحخْاقلاووةدتاسلاديلاقلاَىلإعزينفاجاهتهعحنكميتامولعملاولحولا

(مق٢٦ه٠)شجالكلماينجاكرواتاطوطخمنمهيلعفرعتلانكميىَوموسلانوناقلاو

نوناقلانوكتيوَ.ىشرألاعيبةَـقيرطَدتميونيَـفلنوملاعشجدريوديلاقتلامارتحاضرفيىذلا

سمخفرعحاولااهذهنموءاكرولاورويينىتْـيلمىفاهيلعرثعحاولاةثالثنمىرموسلا

تبستكاةدتعتمةيعيرشتداومل'قيسنتوهعييشتلااذهنارظنةهجوكانهَو،انوناقنووشمو

نيناوقىهواموصخلتاهيجوتىوسنكتملةيادبلاىفاهناعمةيعيرشتلاةميقلاتقولارومب

مراصلاعيرشتلانمرثكا.افطعرهظهوةيماسلانيناوقلالثمةلماكتسيلوةيئادبرثكاةماع

نيتعيرشلاىفنيفلابلانيناوقةنراقمنمرهظيةلاًدعلافقومىففالتخالااذه،نيماسلل

...........

ءاضيبلاانيقنتَـمَـسيناكمىفًةفصلالكب-يشافلادحافتظتكا.١٩٢٨ملعىف:ارعشساو(ه).

ضرألاتحتايادرسفشتكاةيقنتالالامشارتمولَـيكرشعةلاثدعبهلعايوسلامشىفءىطاشىلع

دعبىلعرثعف.ةيلاتلاتاونسلاىفاهلكةقطنملاسحفلةيادبفاشتكالااذه:ناكف.ةربقمىلإىدوي

اذهىمسيومييقلارصعلاىفرحبلانمناجلخهيلإلصيناكىرثالتىلعءىطاشلانمارتمةتامنامث

تيراجواةنيعمعقومالاسيلناكملااذهنانوثحابلادكتىتحليفريغضميملوارمشسارلتلا

ىلعرثعو.مقىناثلافالافصتنمْدتمةيثيملاصوصنلا.ىلوةيرصملايموصتلاىفيحلروىتلا

تاباْـتكبشَوقنوْةيرامسملاةباتفابةبوتكملاةينًـيًـطلاتاْـحوللانمدمو٠راقفلاوًىًـلحلاوليثامتلانمريثك

هياحبولللكعتناكوةينافنكيبكژدععوةَـيثيحلاباًـهمنعيو.ةيرصللباهضعبوةيكالاباهضعبةفلتخم

تمي,اجواةنيعمىفةيعامتجالاوةينيدلاةايحلاىلع1وضتقلادقو.ىكلملارصقلاةبتكمنماءزج

.ةمييقلا

.٧هىم١٩١٣ولجنالاةبتكم.ميلقلاقرشلاخيراتىفتاسارح:ىرخفدمحأ
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Ana(وشيتيا-انا)حاولاىمستىتلادونبلانمةعومجمكانهوجاوزلالاجمىفو - Itisu

نوناقدعتىهو(قالطلا-لفطلا-نادلاولا-ىنبتلا)ةيرموسلاةلادعلانوناقدعتىتلا

.ةيرموسلاةلئاعلا

سسؤمومنرواماقديك.ىعامتجاحالصاةكرحباييوجريمألاماقشنجل:هرس1يهو

مويلاةفورعملاىهوانونشاةنيلمنوناقبفرعنوناقعضوب(٣٠٣-٢١١)ةثلاثلارواةلالس

نمنينرقىلاوحبىباِرومحنوناقنمميقاوهوميعقلاىلبابلادهعلاىلإعجريورمسالتب

ةيماسلاوةيروسلانيناوقلانيبجمددقوىبارومحفرصتتحتتناكداوملاهنهونامزلا

(١).ْدَـكاورموسىتنيلمل

نمحاولاىلعبوتكموةريغصحاولأةدعونيريبكنيمزجىفدوجوم:ىثملانوناقلا

ىفنوكتهنانممفرلايومرشعييبلرلانوملا-ىلإايلاغ"عجريوةيثيحلاةغللابلاصلصلا

ضرغلاناكومييقلادهعلانيناوقوةقباسلانيناوقلاهبشيهناالاةفلتخمةراضحهلعمتجم

ةراضحلابةرلاتممهتراضحتناكدقوعمتجملاماظنةنايصوهنيناوقلاهذهنمىساسالا

('ا.ةيلبابلاوةيوسلا

نمحاولاةعستىلعةيروشالانيناوقلانمةعومجمفاشتكامتو:ىوشالانوناقلا

ةعبتمتناكىِـتِـلِاةميحقلاةيويحالا.نيناوقلانِـمهزيجنوِـكي:يهوةمطحماهنمةثلاثلاصلصلا

كانهنكلوةقنبحاوكلاهذهخيراتدييحتنكميالو.ىرغصلاايساىفةيراجتلالئابقلانيب

ىلإعجرتاهناتالامتحالامظعمو،ىلوألاةيلبابلاةرسالاةرتفىلإعجرتاهناحضوتتاراشا

نوناقلالكشت.الىلوممقرِـشعسماخلانرقلاىفاهعيمجتمتو.ةميطقلاةيروشالاةرتفلا

ةطساوببتكتملوةطبترملاداوملانمةلماكةعومجماهرابتعانكميىتحالوهلمكأبىروشالا

ملىروشالانوناقلاو.ةفلتخمروصعىفنيفلؤملانمدنعةطساوبتبتكاهنكلودحاوفلؤم

ةيعيرشتلاتاعوضوملاىلإنيناوقلاتاعوضوممسقتنأنكميو.اهلمكابةلويىلعقبطينكي

(٣).ةمكاحملاتامارجا-مئارجلا-نمألا-ةيكلملا-جاوزلا

هئانباىلعبهاللةيوقلاةطلسلاو،ةيصخشلاتامازجللاًريبكًالاجمتناكباقعلاحمالمو

نيناوقلاتايبلسرثكاو.ءاشًـي.اسنعبَالاهضرفينيأنكميىذلاباقبلاةوقىفاهتيؤرنكمي

لصألاسفننماونوكيملنويووشألافىلبابلانوناقلانعفلتخياذهو،ىشجولارصنعلاوه

مهتاعيرشتتناكفةيعمرشتلامهرظنةهجوىلعكلذرثادقو،ةفلتخمممعيلاقتتناكوىلبابلا

نمديتعلااوسبتقامهنامغرف،ةيلبابلاتاعيرشتلانمىراضحلاوىفاقثلاىوتسملاىفلقأ



١١

ىفنيناوقلانولدعياوناكمهنكلوىمعألقننكيملسابتقالااذهنكلةيلبابلاتاعمرشتلا

مهرظنةهجوومهتاجايتحاومهتاداععمقفتيامبةيليصفتلااهئازجاوةماعلااهتعيبط

.ةيوشالا

ربتعيوهقبسىتلاةيرموسلاديلاقتلاعبتتةقيقحىفرصحتت(")ىبارومننوناقةمظعنإ

ةفلتخملاةينوناقلاداولاجسدقفميقلاىنبألاقشلاىفعيرشتلاىفاديعجادهعنوناقلا

تاجايتحاعمفيكتيًالماكتمواًدحاواًـينوناقاماظنًانوكمةفلتخملاروصعلاىفتعضوىتلا

روصقىحاونرهظيكشنولبنوناقلااذهنافةثيتحلارظنلاةهجونمو.هاياعرتابلطتمو

ىهفلككاهيلاانرظناذإنكلوةيساقوهلداعريِـعوهقيتعربتعتنأنكميهداومضعبنأثيح

ميقت.ىهفةْراضحلاخيَراتنجةركبمةلحرمىفهتلشنتناكعمتجمىلعاهقيبطتىفربتعت

ةيقتاخالاتاعلطتلاوةلادعلْاةحصىلعاًـضياْنوګكوةلّولًـل٢مَـيْـظتتنلع.طقفسيلةحضاوهلالد

ِىوّـقلاعْـسيىكلشنمشهلالانمنيناوقلاهذهىقلتهناْىتلاىذلاىبارومحهسفنعرشملل

.فيعضلاباصتغانم

.اهَـضعببتلصوَعطقةتعالثنعةرابعوهومادقأةينامثةمافترةرجحنعةرابعنوناًـقلاو

ىذلانوناقلاىياَرومح.هنمملستىذلا(سثمش)سمشلاهلاةروصىلعىولعلاءزجلاىوتحيو

ًايوثوسأرلاجاتاييترمىلاعلاهشرعىلعاسلاجسمشلاهلاروصيو.رجحلاةيقبىطغ

كلملا.فقيوِناطلسللزمركىنميلاهديبناجلوصلابكسميوهفاتكافلخةعشالارشتنتواًـعساو

لًـكشىلعلَـفساىلإىلملِـتيوىتونَـهكلاىزلاايلتًرموهوةعالبوعوشخىفشسجشهلالاماما
،دع:....ىب..٠.

ةيحللاىدتريَوهطسوىلعىرسيلاوهمفقوفىنميلا،ديوهكبشبتاذةعبقهسأرىلعوتايتف

.قًـحلاوةلادعلانومسيهئانباونَوناقلاهلاوه(ً"اسمشلاهلاو(١)ةيعانصلا

تناكوةيزاوتموةقيضةدمعاىفبترمو(ةيكالا)ةيماسلاةيلبابلاةغللاببوتكمطوطخملاو

.مازحلالثمةحوللالوحروغيدومعلكولفسٌاىلإةهجتمنيميلاىلإراسيلانمأرقت

.MJةطساوب(١٩-٢-٠١t١)ْماعىيارومحنوناقفاشتكامت(ه) de Morganهسپوًـسةنيعمىف

ةمطحمحاوكاضعيوىنبَوقطوريطاسلوةيراجتوةينيفداومىلعلمتشتحاوقلاو١٩٢٩ماعمجرتو

.مافقاَهيناشهعافترادوسارجحنمنوكمولواهتمجرتىفكوكشمو

.نيلربىفةخسنو.َىتاطيريلافحتملاىفةخسنوىعسرابىفرفوللافحتمىفهنمةخسندجوي

هلالانَّاىريرخأىأروةلامعللابلاطِحرصيلجرهماماوىبارومحوهسلاجلاناىرتءارآلاضعب(هه)

.ربقلاوهاضقلاتهىولهربصىلعلمحولاجرللنيناوقلايطعاةينلالبجلاهلالعبهلالاوهىلاجلا



وپا٢

فلخو.(*)اًدمعتحمدقاهناونيبىرخاةسمخلراثأواًدومعرشعةتسةحوللاةهجاوىف

طوطخملانابرينقتلانكميوةطيِـسبءاطخاءانثتسابةلماكاًدومعنورشعوةينِامثةجوللا

.هملكفلاةينامثىلاوحورطسفالاةعبراواًدومعنوعبراوةعستلمتشيهلكاب

اذهو.لاصلصلاِىلعةيوتكمصنللةخسننملمعيرافحةطساوبرجحلاىلعترفحدقو

ةدلعتمخسندجوتواهحيحصتواهفاشتكالهسلانمناكىتلاءاطخالاضعبدوجورويي

روبيتةنيلمىفةخسنىلعرثعدِـقفةفلتخمنيميفعسِوتتناكاهناِلمتحملانمنوناقلل

خسنلانيبتافالتخاتلح.وو(ممق٦٢٨-٦امل)لابينبروشارةبتكمىفاهيلعرثعخسنو

نوناقلا-ةميقملا:ءازجاةثالثىلإمسقمنوناقلاو(")ىلوشالاطخلابخسنلاضعب.تبتكو

هدليوهبعشلةميظعلاهلاعفاوىبارومحباقلالاةلوقعمةحاسمتصصخةميقملاةمتاخلا-

ريطاسالاضعب٠نمضتتامكةبماهلاةيْـحيولتلاثادحالانمدينعلاىلإريشتةميقملاهنهو

ابلطدقفريقلاوءاضقلاىفنيمكحتملاوضرألاوءامسلاىهلاِنلعبهلالاووناهلالانعةقيشلا

ثبخلامطحيوضرالاىلعةلادعلاميقياًـصخشىرشبلاسنجلانمراتخيناخدورمهلالانم

مث.رشبللةداعسلاوةلادعلاققحيىذلا«راتخملاىعارلاىبارومحهلعبهامسادقو،نايغطلاو

عوبتمةنهكلاورحسلانوناقبأدبينهنلاهسفننوناقلاىتايمثةيصخًـشلاكلملاتازاجناركنت

بهنوةقرسلابةَـصاخًنيناوق'ةلْـسلسو(oْ-٣)ةلادعَـلاوةداهشلابةصاخنيناوقةثالثًـب

ةلسلسو(٢ه-١ه)نيبراهلاديبعلانيناوْـق(١٤)ةرسالاسيناوم-مث(١ً٣-٦)تاكلتمملا

نيناوقلاِوضرألانيناوقمث(٤١-٢١)ةطرشلاوةداقلاتابجاووقوقحًـبةًـمماخنًـيناوق

مامتهالانيناوَـق(هد)ىشاًوملاةيامحةيلؤسمنعنيناوق(ه٦-٤٢)لوقحلاةعارزبةصاخلا

ترنقتيحمةدمعاةسمخمًـشرْـشععسناسلادومعلاةيًاهنبىهتِـتتو(٦ه.ه٨)ًقئادحلاب

لزانملاريجفتوةعارزلابةقلعتمىهوىرخلًخسننماهيلعفرعتلامتةدام٣هىلاوحب

(١١١ْ-١.٨)هرعسوذيبنلاةراجتبةصاخداومةعبراو(١٠٧-١٠٠)مهئالكووراجتلاو

نوكتةرسالاةقالعناونعتحتةدوجوملانيناوقلاو(١٢٦-١١٢)ةنيهرلاونيسلانعداوم

متهيو(١٢٨)جاوزلادوقع(١٢٢)تامارتفالابأدبت٠(١٩٣-١٢٧)هتاذدحىفاًريغصاًروتس

ىرخاةجوزذاختامًـظنتىتلاًنيناوقلاو.(١-١اتك)هروصلكبباصتغالاوانزلابنوناقلا

-١ه،)ةيظحملاْواةيرسلاوَةأرملاةيكلمب«ةسماخنينلوقةقاثكلانهو(١٤٩-٤١٤)هيظحموْا

ةصاخلاتاميظنتلاو(١ه٨-١ه٣)ةبطخللةفلتخملاروصلاحضوتىرخاةلسلسو(١ه٢

Sutnikرصتنملا.ةطساوبةدمعالاهتهتيعم(ء) - Notchamde(مق١١٠٠)ىلوحمدايهكلم.



يكمل

ةجوزلاقوقحىلعزكرتىمو(١٨٤-١٦ه)ثاريملانيناوقو(١٦٤-١ه٩)رهملاةميقب

(١٩٣-١َ٨َه)لافطألاىنبْـتگنيناوقتسرشنبةرسالاروتسنىهتنيو.لمارالاولافطالاو

عتيتىتلابةعتالاب:ةًـصاختاعيرشنو(٢١٤-٠١٩٤)دلوًـملا’تامازتلاب’ةصاخىرخاةلسلسو

-٢٢٦)ديبعلافينصتبةصاختاعنرشنَو(٢٢ه-٢١٥)نهييوطًـيبلاوةيحارجلاوءابطخال

ةلسلسو(٢٤٠-٢٣٤)ةراجتلاب٠ةصاخونيناوقو(٢٣٣-٢٣٠)ءانبلالامعتاينومنيو(ا٢٩

نييعارزلالامعلاروجاواهبةيانعلاوناريثلاويجلتنْـيناوقبةقلعتمةيعارزلاةايحلابةصاخ

(w٢-٢٧ه)براوقلاريجفتراعسابةصاخنيناوقةلملسو(٢٧٤-٢٤١اعانصلاو

-٢٧٨)ةبراهلادبعللةديلشلاةيوقعلاوديبعلاءارشبةصاخداومسمخبنوناقلاىهتنيو

هلالاولعبهلالاهلهبهوىذلابعشلالمهيملهناكلملااهيفلوقينوناقلاةمتاخمث(٦).(٢٨٢

لياهلالاوزاقشعةهلاللةيهْـلالاةوقلاب٠اًـع:وبتمرونلامهاطعاواملاْـسانليومهلدجواهخولرم

نوناقلااذهةمرحكهتنينميلعلحتتانعللانمةلسلسبنوناقلاىهتنيوخوفرمهلالاةمكحو

.نوناقلا،ىلعْظفاحيىذلالجرللتاكريولاهتبإوهاعدبو

نيناوقلانمدقووعمروتسنميقاهناامكميلقلابخاللةماهةفاضاىبلرومحنوناقف

نوناقلااذهنأامكمقىناثلافلالاىفةيلبابلاةايحلاىلعءوضلاىقليهنلنمىتاتهتيئافو

اوغاص.دقروهيلأنوعزشملاناكاذاامرهظيوهِوميلقلادهعلاىفةيعرشلانيناوقلابةقالعهل

رواةنيلمىنبو(ال)ميهاربالةرصاعمةرتفىفروتستلابتكدقف،ىلبابلاطمنلاىلعمهنيناوق

-٦٦٨ىلاوح)لابينبروشارصعىفنوناقلانمةخسنرهظامكميهاربانطومةينادلكلا

ىفف(مهف٦٢١-٦٢٢)ايشويتاحالصاوةينثتلارفسةرتفلةرصاعمةرتفىهو(ممق٦٢ه

تناكءازجالاهذهومفاهلمسقلكء٠ازجاىلإمسقوَىيلرومعنوناقةباتكِديعاِةقحالةرتف

راعتسادقىوملتلاعيرشتلاناحجرملانمولبابوروشاةنينمىفاهيلعرثعوةبلطللِسردت

نوناقسمِـنلزيممراكنتىلعىوتحتةرْـخختملاةيدوهيلاقئاثولاناثيحخسنلاهذهنم

.ىبارومح

(٧ا:ىيقرومح٠نوناقلىيرعلالصألاةيرظن

Stanlyشقان A. Corkءاملعلاىهتنادقل:لوقيفًىبارومح-ةلئاًـعلىبرعلاًلَـصألاةيًرظن

اهيلاىمتًـنيىًـتلاةرسألانأىلإتاونسةدعذنمةيروشالاتاساردلاىفنوصصْـختملا

تناكىتلاةرجهلاتاَـجومنمةُدحاوباهوطبرودنابلالهْانمىأةينطونكتملىبارومح

ىلعىأرلااذهتابثاَىفاوتمتعادقوةيماسلاممألاخيراتىفرخاىلإنيحنمثسحت
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سشعبضرعتسنفوسكلتلواهتيمهااهلنأالاةيفاكريغلئالدلاهذهناعموةيوغللالئالدلا

ةيلبابتسيلاهناحضتاىتلامالعالاِ.ءامساةسارنىلعءاملعلاءالوهىأردمتعي.مهئارآ

Kimtaىنعيىبارومحمساق - rapastumبتكيمسالاوةرييكلاةرسالاىأ،ةيبرعلاىف

ىيرعلالصالاRank'ملاعلاىريو.ميعزىنعيِةيربعلاوةييرملاىفAmmىيارومأانايحا

ىلإ.اوهتناSelitzschرزتولشبوWincklerركلنفنكلوءامسالانمديبعلاةسارعبةرِـسيالل

نويماسلاءالؤهنادكعتةيوغللاوةيخيراتلاتارابتعالاناريخألاحرشدقوةفلتخمةياهن

ايوغلنومسينيتلاكتلاىلوارثكاةتليونييلامشلانييماسلاىلإنومتنينورجاهملا

مسالاةرسالاهذهىفهجفرعىتلاءامسألانمو.(ةيربعلا-ةيپاؤملا-ةيقينيفلا)نييناعنكلاب

Amrni - SaduegeقطنيZadugةملكواقطنوايوفلةيناعكةجهللانأىلعلدياذهو

Zadugةنرامعلالتت٠امپولىفىنعملااذهبتسختسادقو'ىربولقباصىنعت.

ىفلصأاهلسيل"ةملكلاهذهومسالاةياهنىفihunaةملكلاىفnaةياهنلاهحسختساو

ىرظتلاريسفتلالوحتاشقانملانافكلذلو.ةفصنوكتنألمتحملانموةيمارااهنكلوةيبرعلا

paةرابعلاىفpةيمارألاpaةادألاناامكةلويقمجئاتنىلإىد٠وي..امردانهامسلال la Samas

الوايروسلامشىفةئيلملاةيمارألاهجاحوللاىفترهظ(شمشِنناوهسيلأ)تمجرت.ىتلا

-Sumuِ)ةيادبلايفةييعلاىفريظناهلديبوي Aِhِi(Sumuنأنكميالههمسا»ىنعتىتلا

(Sum-Su)نمنوكتتةغيصلادجنةميلقلاةييرعلاشوقنلاىفهناذإلصألاةيبرعنوكت

ةياهنلابراقتنانكميSuةياهنلانالوقيوةيوعصلاهذهبHomelليموهملاعلافرتعيو

Huةمينقلاةيبرعلاءانيسشوقنىف..

تاحوللانمدنعىفدجوتىبا:ومحةرساىقءامسلاااهبزيمتتىتلاةيوغللارهاوظلاف

.ىيارومحرصعىلإعجرتةم_وشالا

رصمىفةيبرعلاوةيناعنكلاتافللميلقلاخيراتلانعلَـيلقلاالإملعنالانناعقاولاو

تاملكلاىنعبكانهوليلقلاالإاهنعفرعيالةمنختسمتناكىتلاةيماسلاتاغللاوىيارومح

ىرخأةيماسةغلىأيفدجوتالاَـهنا-لمتحملانمةييرعلاةغللاىفةزيممربتعتىتلاغيصلاو

تارتفلانمةيوغللاتابولعملاىتحف.اعيمجنييماسلاىدلةعئاشبوةِـفورعمتناكاهنااميرو

دوادرصعىفةقلامعلاونيييونالاونيخملهاةغلهباشتبلوقلاناف.ةحضاوريغةرخقتملا

أطخةثيلحلاتافاشتكالاتتبثادقفدكؤمريغضارتقاىوسسيلةييرعلانيبواهنيبهباشتلاو

ةيظفللاتالالدلاىلعدامتعالاىفنمرنحنوكننأبجيكلنلوتاعوضوملاهذهىلعديقتلا
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امبرومقعساتلانرقلاىفييييلؤملانيبةمدختسمْعيصتناكاهنأامبرفةييرعلانعةيبرغلا

نانكميفةيروشألاىف٠اضيلمختستهتيناكغيصلاهنهناثيحو.ةيبرعةجهلتناكاهنا

هبشلاةبيرقهتباتكنأتبث(")عشيمكلملاشسقنىففةيوشال٠ا.تاجهللاىدحااهناجتنتسن

لمحتةيماراةجهلدجوتتناكلامشلاىصقأىفوةاروتلااهبتبتكىتلاةيربعلاةباتكلاب

ىفنيمنيعلاوأنييقنيفلاولنييباؤملاقطنةيفيكنعةدكؤمتامولعمانيللسيلوحمالملاسفن

نمةقًـعشملاثادحألاىتحوهامساللىوغللاثحبلانعفكننأبجيانهنموةاروتلانمز

لوقيثيحىبارومحنوناقلهتسقمىفرلكنفقلعيو،ضومغلانمةيلاختسيلةهلآلاءاسا

هلالاركنيهناامكىناعنكُـكملكتينوناقلاىفىبارومحپولعبهلاللىناعنكمسا(نوجار)

ىدؤيالءامسالاىفثحبلاف.نييربعلاىدلةفورعمتناكرمقلاهلانيسهلالاةدابعو(نيس)

.ةديفمجئاتنىلإ

:ىلصألاردصملاةيرظن

تاجيملاَّدهمتناكبرعلادلبنأىلعدمتعتىلوألاةيلبابلاةلوللىبرعلالصألاةمرظن

عوجرلابكلذنيبتدقولبابىلإولامشلاهاجتهتمفحزىتلاةبقاعتملاةيماسلاتارجهلانم

ىلإىبارومحةرسأHommelليموهملاعلاعجريوةمينقلاشوقنلاىفةيبرعلاراثالاىلإ

ملاعلاىلصألاريصملاةيرظنىنبتدقو.دوهيلاىلعىبرعلارييُـغتلانعثحبيوىبرعلصأ

Joh Jeremiasةساردنألوقتىتلاهتيرظنعضووىبارومحنوناقنعهتاشقانمسضلو

جاتنتساىلإانيوقي(حيسملانمزىفمالسالالبق)ةميدقلاةيبرعلادلابلاىفىفرعلانوناقلا

.ىسومنوناقوِىِـيِـبارومحنوناقلىيرعلالصالانعجئاتن

GanesA.ىرمجاتفومملاعلاف(ىماسلاسنجلا)ةركفنايكيرمالاناملاعلاشقاندقو

Montgomesدلانوكمملاعلاو«دوهيلاوبرعلا»ةباتكىفDancan Blact Macdonldىف

ليئارِـسإبىبرعلالصالاةقالع٠»ناونعتحتهرشنداعاىذلا(ةيربعلاةيبدالاةيرقبعلا)ةباتك

.D.Sباتكلااذهسثقاندقو«اهتهعيقعو Margolilhلبقليئارسإوبرعلانعوتارضاحم)ىف

.(مالسإلا

ىلعههرِـممةيمقهيلعيثقنوعشيمباؤمكلمهماقاىراكنتبصنهنافرعرجح:عِـشيمكلملاشقن(هب)

نمهتكلمملهريرحتو(مقعساتلانرقلا)ليئارسإكولمنمكلمعباسباخ'اكلملادهعىفليئارسإ

،ةمييقلاةيبرعلاةفللاببتكو-اهتنايص

.١٦٠صةيماسلاتاْـعللاْحمرات:نوسنفلوليئارسا



رهپ

نمةيلاتتمتاجومىفنييماسللماعلانطوملاتناكبرعلادحابنأضرتفتبتكلاهنمو

ةييرعلالئابقلاهنمىدحاتناكليئارسإنآوهرواجملاةبصخلادئايلااونليوتسفةرجهلا

Stanlyلوقيوةييرعاهنأىلعاهيلإرظنيةينيللامهراكفأىتحونيمربعللةيبسنألاديلاقتلاف

.A cook

نأىفلاقياملبقتىفعرستننأبجيالكلذعموهحيحصكشنولبةيرظتلاهنهنإ

كرتىلعةرلاقتناكاهناةجرنلىسقتىراضحعضوىفتناكروصعلاكلتىفةيبرعلا

.مييقلادوهيلانوناقوىبارومحنوناقىلعاهراث1

ضعبتلاندقةيبرعلاةفاقثللاًزكرمتناكةييرعلاةريزجلالامشنابةلئاقلاةيرظنل٠اف

خرؤملانادجنفمبق١٤٠٠ماعىلإخيراتلابانيعاذإف.ةريخألاتاونسلاىفناسحتسالا

ىتلاشوقنلاضعبدجنو.نملطبلارصعلاىلإعجريةرتفلاهنهلخرأنينلاMineonنوينم

شقنناضرتفتنألوقعملانيو.زيبمقرصعىلإعجرتنايتمكلاممىلإورصمىلإريشت

دجيناعقوتملانمفكلذلوةليوطتارتفربعتدتمادڅلبايوشوقنوروشاشپوقنلثمنايتم

ةلصلاةقيثوةمييقلاةَـيكلملانايتمشنوقنفةميقلاطوطخلاوةفللاىفاحضاواًريغتهرملا

ىلإهعجرمامهنيبعساشقوفكانهواًرخقتماًديلقتربتعتأبسكلولملوقتوءامعقلانيينبسلاب

هنافورعمنايتمشقنو.هلوخُروعيةيبرعلا’ةكلمملاخمراتةيضقنأالإ.ءاجهلافورحلصا

ىداعريغلافيرحتلاحضوتهلةدرجملاةوظنلاوةيناعنكلاءاجهلافورحسفن.نمسبتقم

بتاكلادجنراسيلاىلإنميلانمةباتكلاريستنانمًالدبففرحلاهذههلتعنخخىذلا

ىلإراسيلانممثلوألارطسلاىفراسيلاىلإنيميلانمةمييقلاةيقيرغالاةقيرطلاملختسي

ةقسانتمةيناجهلافورحلالعجىف.ةدَـيلشةبغرترهظو.لدابتلابىيناثلارطسلاىفنيميلا

ةيفاضاةديلجتامالعترهظواديفجاًـعضوتنخادقهفووحلانمريثكناهتعجتتاذهو

فصتنمىلإدوعتداكتةيقينيفلافوحللىلوألاجذامنلاو،ميلمنلاقطنلاةقيرطىلعدعاستل

ةكلممونانبلىفلعب٠سشقنوايروسلامشىفدنّاسشقنوباآؤمسشقتْـمممقعساتلانرقلا

أدبتقولارورمبنكلورختالاهنملكةمارقةقيرطهباشتتتاطوطخملاكلتلكةيناثلاماريح

دوجوهلدعيملىلصألارسلانأىتحاًزيممواًـصلخًالكشذختيورخنعدعيياهنملك

١٤٠٠ىلاوحبخرؤيهنالمتحملانمونايتمشقنلكلذتمدح٠دقولابىلعدحالرطخيدعيملو

دالبلامشىفتناكىبارومحةكلممنْابةلتاقلارظنلاةهجولةعطاقبابسادجوتالفمق

نمنشهبناكناونآلاىتحنيهاريلاهتبثتملرمااذهفةيبرعتناكةلوبلاناوبرعلا



١بل

نمىحقفلتدقةيبرعلادالبلاىلإتارجهلانافةيخيراتلاتاسارنللاقبطهناثيحةقيقحلا

ةيبرعلادشابلاىفةراضحلازكرملركَـبَـملادوجولانأامكلبابىفقوفتلاتفليوءادوسلاةراقلا

.تفشكاىتلاراثالاىفتباثرمأ

نيبةلدابتملالئاسرلاوةروهشملا(")ةنرامعلالتتاحولنعلاقينأنكميلوقلاسفنو

تدتمادقناعنكىلعًةيلبابلاتارللتلاناو.ناعنكوروشاولبابنملكماكجورصمةنعارف

اسنعةيلبابةكلممنمرَـثكأنكتملوةيلبابلاةفاقثلابتريغدقناعنكنأىتحةليوطتارتفل

تسختسادًـقوةجردلاسفنبكانهرقتسادقىرصملاريثلتلانأامك.ىدوهيلاوزغللتضرعت

ةغللاىلعقوفتتتناكوةيبمنالاةغللاوةلوللاةغلتناكدقفتاحوللاةباتكىفةيروشألاةغللا

ىفةيطبقلاولةيقيرغالاولةيسوافلابةماعلامهتناجساوبتكبرعلانافورعملانمو.ةيناعكلا

تناكاذَإف.ةيبرغةغُـللالاْـمعتسافرعْىتحنَـمنَومًـنَـصلاهجوىلعرصمو.قشمنْوةفوَـكلا

ةضرعنوكتنالوقعملانمسيلفاةيلبابلاتاريثاتلهًـضرعىبارومحتقوىفناعنك

دهعلبقناعمَـكف،لوألاقنشيشوىناثلاسيسمروثلاثلاسمتحترصعىفةيرصملاتارشتلل

ةرتفلاىلو،ةيرصملاةراضحللرارمتسابةحوتفمتناكناميلسدهمىفكلذدعيوميهاربا

ةيلبابلارصانعلاباًـمامتةعبشمدثابلاتناكناعنكضرأىلإنويربعلااهيفلخيىتلا

ةدملترمتساةرهدزمةيقارةراضحناعنكىفناكوراكفالاوةايحلابيلاساىفةيرصملاو

.ماعفلا

ناعنكضرأىلعترطيسدقةرواجملاةراضحلازكارمنأاهراكنانكميالىتلاةقيقحلاف

ىتحلبابىفاورقًـتساَولبلالتايقًنمَريفكو.اًـهراكناْنكميالةدَـيبعةيلبابلاةراضحلاراثاو

ةريبكدادعابرقتستوةفلتًـخمبًوعشنمت٠اجومناعنَـكَىلإىتُايناكوىيبارومحدهعليق

نأدجنناعنكىفوديلاقتلاوةينييلامظنلاوسوقطلاوءامسالامظنوةلالسلاىفاهراثاكرتتو

(٨).ةريثكتاريغتلتعضخدقةيراجتلاقرطَـلاىلعةعقاولاندملاوىرقلا

راجحالاضعبنعثحبتتناكاسنعتاحناقلاىدحلترثِـع١٨ال٧مامىفةنرامعلالتتاحول(ه)

اهِـتيمًـهادحلفرعَـيملراهمالاراجتىلإاهضعَـبلَـص٠َواستعو.قئاثًولاًكلثناكمىلعنرف.ءانًـبلبيوًـطلاو

قيبملوليلقدلعالااهيلعرثعىتلاهالريثكلاتائملانهقيبملانهلواهلةميقالوهدقماهنااومكحو

تمالسارملاتناكايبنافرعو.ىسيوابوانيفونيلريونلنلورصحفحاتمنيبهعزومةْـماششىوساهنم

الادجيملهنكلوةقطنللىفرئافحب١٨٩١ماعىرتيماقو.ةيبرغلاايسٌاكولسورصمنيبةيسامولبتلا

.ةيكالاوةيرصملاةغللابسوماقنمدزجقماتولاهنمنمضنموليلقلا

.٨ه-Wصمينقلاقرشلاخيراتىفتاسملرن:ىرخفدمحْا-
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نمنيتعومجمىلعتلمتشاميقلاىنملألاقرشلاةقطنمناةفيلخدمحمروتكيلاىرِـيو

قرشلابلقنوكتىتلاةيلخادلابوعشلاةعومجممساىلدااةعومجملاىلعقلطيبوعشلا

ىفاهنملعجتىتلالماوعلانمةعومجمةطساوباهنيباميفدحوتتىتلاو.ميلقلاىنبالا

.،ميلقلاىندالاقرشلالخادةدحاوةدجوةياهنلا

هبشىفبرعلاىلعلمتشتميطقلاىنبألاقرشلابوعشنمةيلخادلاةعومجملاهنمو

نيينيطسلفلاونًـييقينيفلاونييماَرأااوناعنكلثم).هيوسلاةقطنملابوعشىلعوةييرعلاةريزجلا

.(اهريغونييسوييلاونييبأؤملاكةريغصلاةييرعلاتاعامجلاضعيونييربعلاو

ةيادبنمرهنلادشابةقطنمتنكبسىتلابوعشلاىلعاضياةيلخادلاةعومجملالمحِـتشنو

تاراضحءاملعحلطصادقونييروشِالاونييلبايلاىلإدعباميفيكومسقنانينلانييكالاب

بوعشلاةعومجممسابةيلخادلاةعومجملاهذهبوعشةيمستىلعميطقلاىنبالاقرشلا

.ةيبرغلابوعشلاةعومجموهوىقيقحلااهمسابىمستناىريوةيماسلا

نمةعومجمىهفمييقلاىننألاقرشلااهيلعلمتشاىتلابوعشلانمةيناثلاةعومجملااما

ةيجراخلابوعشلاةعومجمزواجتاهيلعقلطادقوةيلخادلاةييرعلاةقطنملابةطيحملابوعشلا

لمتشتةيجراخلاةعومجملاهذهو.ةيلخادلاةعومجملامسابةييرعلاةعومجملاةيمستلباقمىف

ىلإعقتىتلا(سراف)ِنارياىلعو،ةيلخادلاةعومجملانمبرغلاىلإعقتىتلارصمىلع

نملامشلاىلإعقتىتلالوضانالادالبىلعًاضيالمتشتو،ةيلخادلاةعومجملانمقرشلا

ىهو.ةيركسعةيسايستاقالعنيتعومجملانيتاهنيبةيساسالاةقالعلاو.ةيلخادلاةعومجملا

ملهناامك،عارصةقالعو،ةياللاىفقفاوتمعوداضتتاقالعخيراتلاتارتفمظعمىف

ىلعاهتلايسضرفىفاهًـتبغرىوسميلقلا.ىنلالاقرشلانمةيجراخلاةقطنملابوعشعمجي

نيبهدركسعلاىسايسلاعارصلاديجتىلإلاوحالامظعمىفاَدهًىدادقوةيلخادلاةقطنملا

هذهلاناديمةيلخادلاةقطتملاتناَـك.اماًريثكوةيلخادلاةقطنملالوحةيجراخلاةقطنملابوعش

ضرفىفلْوضانالادتايونارياورصمعامطانًـعةجتانلاةيركسعلاةيسايسلاتاعارصلا

--(٩).ةيبرعلاةريزجلاهبشونيرهنلادنايوهيوسلاةقطنملاىلعةرطيسلا

هقتوبوهامناًوًسًـملاخِىوهيِىوكفجاتننِـكيملىربعلِانوناقلانالوقلانكميةياهنلاىيو.

اهسأر.ىلعةدلعتمتافاقثهيفتطْـطخايمييقلاىننالاقشلانيناوقنمديمعلااهيفرهصنا

نيناوقلانأو.نانويلاوسرافورصمةفاقثلةيوقراثاهيفترهظوةيمارالاةفاقثلاوةيبرعلاةفاقثلا

هنيناوقروطيبعشلكونمزلارومبلقتستاهناالاىفاقثلالاصتالاببًـسبتهبَاشتناو

.ةيلاصتهالاوةيسايسلاِوةيفارغجلاوةيخيراتلاوةينيبلاهفورظعمقفتتىكلةصاخلا
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اءاضقلاةتسيه-٢-

صاضهامهنيبدجويهتاةيئادبلا(")ةيماسلاهحامامجلانيبةزيممتامالعدجوت

وِارألادحللازاموكلانهناكةليبقلكىفف.ةيحتوشلانيناوقلاذيفنتبنوصتخينوصصختم

ىلوةديصمتازايتمابعتمتياهسرامينيوةثراوتمِةمهللدنههلك٠ابلطبءاضقلابموقي

ىمبوتسيناكفةيفرشةنهمىهوماتيألاولمارألاةيامموِةِـفايضلاتابجاومهيلعكنلباقم

ديلاقتلاةفرِـعمولدعلابةرهشاذخيشلاناكاذإوةليبقلللخادتافالخلامسحلخويشلا

خيشللسيلنكلوهمكحبنوضريىرخألالئابقلانملاجرلافةعاجشلابروهشَـمواجر(وتملا

ليلقوةعاطلااهيلعضرفينأنكميالفةيضارريغتاعامجلاىدحاتناكاذإفةيئاضقةطلس

سارحوأناوعاهلسيلوهتليقدارفاىلعىتحةيوقعلاضولينأعيطتسيهسفنوهناكام

لئابِـقلاهذهلثمف،ماع٠رِالاىلعسِـيلوعانقِالاىلعٍدمتعيهسِـكحف.هماكجاْديشتىلعهنونيعي

.ةكرتشماياَزمهلاًدحاوًافلِـحاونوكيومهناريجعمنولحتيتقولارورميومدلاةلصاهطبرت

امكطسولارومألانونخايواعمنوعمتجيةماهلارومألاىفواهخيشةعامجلكلنوكيانهو

(ا٠)..اسقلابرعلاىدللونسادلحىفناك

تناٍك(رلموش)mmةملكلاوركبملاخيراتلاةرتفىفنوفرتممةاضقمهلنكيملدوهيلاو

ناكققحملاوةيئاضقةطلسهلفلقومىارهظيملىفنلاةرتفىتحوىركسعفلفومىلعلدت

ةاضقلارفسىفتركذىتلًا(ميظفوش)ةيربعلاةملكلاو.هسفنمكاحلانماًرومأم

مكامللىمسربقلناكىضاقبقللاو،(١١)كلملالثمىأ(ليئارسإصلخم)تمجرت

تعمجثيحةتيبمرقىفًابوتحنمهلمعناكو٠ةيقنيْـفاژثلملْايَزفهلهالثمىسيئرلا

امكمهتبارقنايحألاضعَـبىه:ييتقعمناعنكنماَنمةنيعم"ءازجاىفاهسفنرئاشعلا

تناكورارقتساللةقبانمةيموقلاةايحلاب:َةلصىامهنيبنكتملفليحاروهئيلىتليبقنيبثسح

رعقيةاضقلارصعو،ةاضقلاةدايقتحتنْـيينيطسلفلاةبراحملرطخلاتقوعمجتتلئابقلا

(١٢ا.رثكااىلعماعةتاشعوانيسغبونيتمىلاوحب

ديبعلاىفكرتشتبوعشلانمةعومجم٠ىلعقلطلهيعححالطصاًةيمَاْـسةملك:ةيماسلاتاعامجلا(ه)

نمِجيزممهو(.::نيمرًـبًـعلاْ-ىييناعتكلا-ىييمارالا-برعلا):لثمةيوفللاوةيفاقثلاىشاصخلانم

ضعبمهبًطلتخا.امكايقيرفاوايسآةراقنَـيبةمئادلاتارجهلا’ببسبةيماحلاوةيماسلابوعشلا

.ةييرولوعنهلارصانعلا
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كانهنكلوةاضقلاةنهمىلعلنيىكلمييقلادهعلارافسأىف(١اانوجادبقللارهلقو'

دجويالونيفرتحملاةاضقلانمةقبطكانهنكيملف.ىلصألاىمنلانعةييوغةملكلانأكش

.مينقلادوهيلانوناقوهودهعلا:باتكىفركنىامهل

ةيئاضقلافئالنولاتَـناكمقنماثلانرقلافصتنمىفهنانلإريَـشت(١٤)تهيبانةفقو

ةصقىلو.كلمللميقتنأنكميىًوحدلاودبعملَاخويشپوةيطارقتسرالاةقبطلاىدياىفتلازام

ىشاقلاةنيلبوبموقيناميلسناكو،كلمللمنتهحناكىواسانارهلتت(١٠)ةيحوننتلاةاوملا

كولمللةلداعلاريْـعتافرصتلاتناكو(ًالدنابلالهااهلملقتيلىرخاًةطلس٠كانهنكيمگو

ىباْرومحنوناقنمنيبتثيحلبابىفثسحيناكامعمضراعتياذهو(١٧)ءايبنألااهمولقي

ةيضقلابحاصناكولوىدتعملادضمكحلاذاختاىفدلوتيهثاوهاياعرلاوحاثحبدقهنا

ناكو.ايلعةيزكرمةطلْـسةرطيستحتنيعباتهاضَـقباختناماظنرهظيامك.هاياعررقفانم

فانصاةدعدجويناكهناىلإةيلبابلاشوقنلاريشتونيفلنوممهنمرثكانيفرتحمةاضقلا

دباعملاةاضقمهيطقلطيرخاوشعمًـشهلالادبعمةاضقهيلعقلطيًفَـتصاَـهنمةاًـضقلانم

لاقيفمهنبمءامسامهيلعقلطينوينعمةاضقكانهفاذهىلإوتانهاكلاوناهكلابةصاخلا

.كلمللنوبسنيةاضقكانهورابيسةاضقولبابهاضق

ماظنلاةاشْـمعجرتوءارحصلاىفةمرَـبملاَىدلفرعيمًٍـلىئاضقلاماظنلااذهًنكلو

(١٩).هسفنىسومىلإو(١٨ا(ىسومامح)نهنمنهاكنورثيىلإنيببربعلانيبىئاضقلا

نعىسوممهِـملكيهييشلملةاضقىسومراتخادقفةيراداضارغالماظنلااذهقيطدقو

رابكو.(٢.)ايلعةطلممىلإلوحتاهرماىفنوفلتخيىتلاةبمصلاتالاحلاتنلكو،مهتابجاو

اهبنوعتمتياورمتساةيئاضقلاةطلسلانمديحمريقبنوعتمتياوناك(D*aptمينقزلا)نسلا

نوثحيينينلامهةنهكلاناككطننعةوغطتمةرتفىلو(٢١)ايشيويتاحالصاتقوىف

(٢٢)هرون.ىفنوعباتتيةاضقلاحبصأو.خويشلاةطلسفعضتتأدبو(٢٢)ةيعرشلااياضقلا

ىلإعفرتتناكةبعصلااياضقلاو.سوميلطبدهعىفالاةيئاضقلاةروعلاماظندكأتيملو

نمنيمربعلانإةيبوهيلاديلاقتلاىفف.نيناوقلاىطعيىِدلاوهبولاِنالةسقمةطلس

نوناقلااونختانيحوبِرلانيناوقوعئارشلجأنمىسومىلااوماجدقرشعىثنألاطابسالا

ىلبابلانوناقلالثم.برلادنعنمءاجسدقمنوناقهناببسبهتطلسبستكاهنافبوتكملا

.ةلادعلاونوناقلاىهلاشعمشهلالاولياهلالانمءاجىذلا



٢١

ادتامكاحملادقعناكموةيئاضقلاتاءارجالا-٤-

ةيلحمةمكحمىفةمكلحملا.ديعتوةقخيوةدحىلعةيضقلكصحفتىبارومحنوناقىف

ىطعيىذلاهللملاىلإ-أجليةلادعلامكحىلعلوصحلاىفنيماهةعملىيضاقتملالشفةلاحىفو

نمملعنامكرصمىفةيئاضقلاتامارجالاو.هماماروضحلابدوهشلاونيعْـهارتمللهرماوا

ثيحاسقتلقانكتمل(ممقرشعىناثلانرقلا)ثلاثلاسيسمرنمزىفةيعرشلاتالجسلا

نممهتابتړمنولِـسيتيو،ةيمويلاتامكاحملاىفنوسلجيوةموكحلالبقنمطابضلانيعيناك

.ةباتكبتكتتناكةلدالاونوضاقتملااهعفليىتلاموسرلا

هلالامكحتحتعقيصخشلالعجتىتلانكامالاسسقاىفمسقلابمتتتناكةداهشلاو

ىذلاىع٠ارلٍاواةبييِولا,راَـكِـهٍلةلاحرىفقيطي.مستلااذهناكوروزلاِ.ة٠دلهشلاةلاحىف

اًروزتمهتاىتلاةجوزلاوأهعئاضبهنمتقرسىذلاليكولاولهللاهاضقبتامواًروثرجنتسأ

هاعدلاهعبتيمسقلااذهورصمنوعرفمسابونوماًمسابمتيمسقلاناكرصمىلإو.انزلاب

هبناكةمهتهبقصلاىذلاصخشللحمسي(")ريهطتلامسقوبناكلاصخشلاىلعرشلاب

ىفمسقلاسوقطىرجتتناكومسقلا.نمعونلاًااذهاوفرع٠برعلاَوةلطَاب٠ةمهتلانامسقينا

ناكلكيهلاةأشنلبقو(٢اابتاكهلجسيثسحيامونهاكلاروضحبوهلالامامأسسقمناكم

نيفظوَـم٠مامامتيريهطتلامسقحبصاايشويتاحالصادعيوسدقمناكمىاىفمتيمسقلا

نوناقلاو.سسقملاءاملاورهنلًاهلاةطساوبمتيميكحتلاناكىبارومحنوناقىفو(٢"ايلؤسم

٠(").ةرطخلاتالاحلاىفرثك1وقنيّـُـشاةداهشلبقيناكىدوهيلا

توملاهباقعنوكيهعبوللاهتييقعةيضقىْـماًردفدهشيىذلادهاشلاىلبابلانوناقلاىفو

ىربعلانوناقلاىفومكحلالمحتيناهتبوقعنوكيًالاموأاحمقهوشرمدقيىذلالجرلاو

رصمىفايراسناكماظنلاسفنو(٢٧اةبوقعلاسفنببقاعياًروزدهشيىذلادهاشلا

.(نسلابنسلاونيعلابنيعلا)صاصقلانوناقهساساو

ناهكدحلىلإاهتريشعنمموقواهيباعمتبعنانزلابهكافلااهجوزاهمهتانيحةبتعتنبدنه(ه)

قحةأرملاىطعيناكىبرعلافرعلاف.اهجوزقالطىلعترستفاهتخاربنهاكلاتبثاكانهونميلا

.تالاحلاهذهلثمىفقالطلا

.٩.-٩٨ص،١٩٧٧ةرهاقلاىنلملاةعبطمنيلهاجلاديلاقتومالسالا.ىدولالاهللادبعملا



دحالزاحنيو1هوشرلالبقيىذلاولمعلابمكحيالىذلاىضاتلاىبارومحنوناقىلاو

ةئيهنمدرطيوةرمرشعىثنااهرعقيتلاةمارغلارعقةمارغعفليوهمكحلطييففارطالا

نوناقلاىلو(٢٩)ميكحتلاسلاجمىفسپولجلابهلحمسيالوىرخاةرمبصنيالوءاضقلا

دارفالاضعبةيحالصملعو(٢٩)٪٢٠ىلاوحباهرطقىتلاةمارغلانعةدايزعفنيىدوهيلا

.انشملادهعلبقروتسللاىفغصيملةاضقلارولبمايقلل

«ديااعللاتابوب

سرامتوةمكاحملاهيفمتتىذلاناكملاتناكتاباوبلانأدجنةركبملاروصعلاذنملبابىف

اوتانيمنلانيضاقتملاتاعامجنعركنتدقعاهيلعًلجسيىتلاحاونالاىدحاىققةلادعلاهيف

لاج-نينهلالاتاباوبتركنىرخادوقغىقو،ةلدالااوميقيىكلهلالابةصاخلاةباوبلاىلإ

متيىذلاسسقملامسقلاهب٠متيىكلابسانماناكمدبعملاْناكف.خولرمهلالاولشسشهللاول

٨٠).هنعبونينمولهساماماةناهشلاديعتلولاهيفهلوكشملااياضقلاةلاحىف

لوالاليئومصرفسىفركندقفِسلقم.ناكمىأىفتامكاحملانوميقيدوهيلاناك٠و

:ىتا

لياتيبىفروليوةنسىلإةِـنسنمومنيناكوهتايحمايألكٍليئارساللينومصىضقو»

(٣١ا.(عضاوملاهذهعيمجىفليتلرسالىضتيوهافصملاوليلخلاو

:ةسنينملاتاباوب

تناكَهعييملاةباويوبولطملالكوهناكديهشلاروضحنافةيلاعلااياضقللىفاما

ةرشعراضحابعصلانمنكيملفءاضقللةحاسكملختستتناكوةواجتلاطاشنلاناكم.

.تاباويلاةيمهأسكعتنوشمشةصقو.ةداهشللزكرملاوةعمسلاىوننجلاجو
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ِلوألالصفلا

رموًـسلاتا)اًـصعلاىفًةًالولا

ةيروشآلا-ةيلبابلا

ةيرموسلانيناوقلاىفةنرملا،ألوأ

:ةيخيراتةمدقم

فصنَـلاىفاهباورقتسبناو،وقارعلابونجىلإ.اورجاهلْومرميوسلانلءاملعلاءاراِحجرت

نعقارعلاىلإاورجاهمث،ايساطسووىفنونكسياوناكمهناو،ممقةعبارلافالانمىناثلا

مسابفرعتةلولعمةيوقتاقخاعمهلتناكنيمربوسلانابىأرلااذهنوفاويو،نارياقيرط

ةقصلمةفلةيرموسلاةغللانأامك،نيوزقرحبةقطنِـمىفامناكمىفعقتتناكىتلا«اتارا»

(١).«اتارا»ةقطنمىفةدئاستناكىتلاةيناروطلاتاغللاهبشتىهو

لالخنمو،ةفاقثلانمةنيعمةجرنىلع،قارعلابونجىفاورقتسانينلاةازغلاءالؤهناكو

(٢ا.اهزيمتىتلاتامسلاتبستكاىتحتريغتومهتفاقثتروطت،ىدهابعشلابمهكاكتحا

قارعلابونجناطيتساىفىرموسلابعشلاتقبسىتلاماوقألانانوسرادلاجتتسيو

تاملكىلعلمتشتةيرموسلاةغللانأىلعاذهمهيأرةيعبتىْـفننمتعيو،نيماتسلانماوناك

نهملاوفرحلاضعبهامسأكلتكو«تارفلا»و«ةلجن»لثمراهنألاضعبءامسأوةيرموسريغ

ةديحوةداعنوكتةيرموسلاتاملكلامظعمنأنيحىف،رثكاْوانيعطقمنمنوكتتاهنأدجو

(٣).عطقملا

رصانعلاىلإنومتنينينلادلابللنويلصألاناكسلا-نايعشلاطلتخاروصعلارمىلعو

ةجردىلإبعشلااذهلصوتدقو.ىوموسلا.بَـعْـسلاب٠ْفرعياماونوكو-دلجلاةازغلاوةيماسلا

ءانبةقيرطىفةديدجانونفاوفرعانك،ةباتكلانفةفرعمىلإاولصوتف،ةراضحلانمةميظع

اجارب1اهباوقحلأودباعملااونيو،ءانبلاىفةراجحلانمالدبقرًـحملانيطلااومضتساو،ًلزانملا

دهعىفو،(")رموسمسابفرعتقارعلانمةييونجلاةقطنملاتناكو(١)«تاروجازلا»بتفرع

.«دكاورموس»مساةيلامشلاوةييونجلادلابلاىلعقلطأرواةرسأ

۔٢ه-



'

ةناكموروباهلناكدقف.بعشلااذهدنعةيعامتجالااهتناكموةأرملاروللضرعتنفوسو

.ةيرموسلانيناوقلاوةنايعلانماذهرهظيوةميظع

:ةيرمِوسلاةنايللاىفةأرملارون-١

:ةروطسألا(ا)

،ةعيبطلاةهلانربعياوناكنويرموسلاف،ةيرموسلاةقايللاىفاًـماهارونةأرملاتبعل

ةأرملاسيشتناكانهني.ىثيمألاوركنلا:نييساسألااهيوصنموةيوممضلانولجميو

.ةيومألاوةيوصخلاباهطابترال

ذختتةيرموسلاقلخلاةصقىفف،ىييماسلاةرظننعفلتختةأرملاىلإنيمربوسلاةرظنو

ةرنقملاهَذهو،رشبًـلانكولخىفبَـبسلاةنضقلااهطجتثيح.ازيخماعضو(٦)«جاسروهنن»ةهلالا

احوررشبلانمفيعضعونقلخنمالإنكمتيملىذلا«ىكنا»هطالطعتملقلخلاىلع

ةأرملاربتعاىذلاميحقْـلادهعلاانلهميقامعفلتختةأرملانعةرَوصلاهذهو.(الاًدسجو

ةهلالالوانتتريطاسألانمديقعلاو.مهنيبأشنيعازنلكرصمورشبلاهاقشىفْببسلا

«سسقملاجاوزلا»سوقطةسراممو(٩)«ىزوميل»هلالابهلالاهنهتطبترادقوانانناه

ةكلمهبشتاهلعجتريطاسألاسكعبو،ةنسلاسأردايعأىفتانماكلاهسوامتتناكىذلا

هلالانمةمكحلاوةفرعملاىلعلصحتل«ونيراهىلإلحرتىهفةاروتلاىفاهركندروىتلاأبس

نأِدعباهلهاطعاامةداعتساىف«ىكنا»دوهجلشفتنأدعب«ءاكرولا»ىلإدوعتو،«ىكنا»

ميكمم«ابادأ»ملعتةمكحلاةهلاولىأ»ةهلالانأدجنىرخأةروطساىفو(١١)،هركسنمقاف

ال.ىتلاةيفبألاةايحلارسوهادحلواوسالإاهوارسلنمهنعفختملوموطللعيمج«اونيوأه

.توملابالاىهتتت

:ةمينرتلا(ب)

ايساًـسِـلافداتخاكانهنأانحبايي.(١ِ٢ً)ةأرملاةناكمةمظعىلعللتاضيْاةينيبلامينارتلاو

لجرلاركنةأرملاركنقبسيةميلقلاةيرب.ديسلامينارتلاىفف،ةيلبابلاوةمرموسلامينارتلانيب٠

ةهلالادجنثيحةهك5ااضعبعيخوىلعاذهسكعناو.عضولاةيماسلامينارتلاسكعتامنيب

ةريزجلابونجىفو،نييبأوملادنعركنهلاىلإلوحتِـتوهييرموسلادنعىثنأةهلاراتشع

(١٤).ةديجملاةديسلاىْاِحامننمسابفرعت«جاسروهنينهمألاةهلآلاتناكو.(١٣)ةييرعلا



مهل

:ةناهكلا(د٠)

نم.ديسلاكانهناكذإ،ةمرهسلاةنايخلاىفماه.روننهلدباعملاتانهاكتناسكو

بلطتيبحصنملااذَـهلثمىلعلوصحلاو(١")«وتنالاهعوننمةنهاكلامهسأرىلعوتانهاكلا

،هلالاةَـجوزدعت.تناكوىكلملصأنموتنألا.عوننمتانماكلارثكاوىكلمموسرمرويص

موقيىذلامظعالانهاكلاعمةهلالاةجوزلارونبموقتةميلقلاةيرموسلاروصعلاىفتناكو

.سسقملاجاوزلامسارمىفهلالاجوزلارولب

هذهوالker٠ةيرموسلاةغللاىف'Naهَـلاتل«وتينان»وهتانهاكلانمىناثلاعونلاامأ

.ةلوللاىفظومرابكتانبنمتناكتانهاكلانمةقبطلا

.لافطالاباُـجمانهلقحيالنكلو،جاوزلانهلقحي«وتلانلاوتنألاهعوننمةنهاكلاو

ةيلمعبموقتلاهجوزلىنيفطسبونمةأرماةنهاكلاءادهاقيرطنعمتيناكلافطالاباجناو

.Shugiturnصنتوباجنالا

:ةيرموسلانيناوقلاًوعمتجملاىفةأرملا

ماقتتناكو(١٦).ةكلملابصنمىلإتلصووعمتجمللماعلاطاشنلاىفةأرملاتكرتشا-١

اهلمظنيةيكلملاةزانجلاتناكو.،كلملابةصاخلاةيزتانجلامسارملاسفناهتومدعبةكلملل

ةكلملاوأكلملاعمنغنيامك.شمعنلاناريثلارجتثيحىقيسوملاَبكوملابحاصيرييكلافتحا

رونةلالسنم«ومان-٠روأ»دهعىفتلطبدقةداعلاهذهنكلوديبعلاوعابتالانمريبِـكدبع

ثيح«سيقملاجاوزلا»لافتحاىف.ةمَـييقلانطلاةداعبطبتًرت"ةداعلاهنًـهَتناَـك٠امبرو،ةثلاثلا

(١٧).زومتهلالاتوملاديلقتلافتحالاةياهنىفْةنهاكلاونهاكلانملكلتقيناك

نعاديعبكالتمالاةمرحولمعلاةيرحباضيْاتعتمت،ةكلموةمكاحكةأرملالمعبناجىلإو

اذإفراقعلانعةيونسةبيرضعفنتنأىلعتاراقعلاكالتماىفقحلااهلناكف،ةياصوىأ

ةمرحاهلتناكو.(١٨اراقعللاهتيكلمتلقفةيلاتتمتاونسًثالثةبيرضلاعفدنع.تعنتما

ةأرملاىطعأىرموسلانوناقلاف.ءاسنلانيب٠ةعئاشرومخلاًةراجتتناكو،ةراجتلابلمعلا

مزليناكىذلاىربعلانوناقلافالخباذهةيلاملانونشلاىفىنوتاتلالالقتسالاوةيرملا

.ةيلاملاًواةيصخشلاتافرصتلاىفءاوساهجوزولاهيبأةياصولعِوضخلابةأرملا

دونبلانمةعومجم٠دجوتوقالطلاوجاوزلارومأ(٢٠)ةيرموسلانيناوقلاتمظشدقو

(٢١ا.ةيرموسلاةلتاعلانوناقىلعليلدىهىتلانيناوقلاو



٢٨

:-:جاوزلاوةيطخلا-٢

نملجرلاجاوزليبسىفىلوألاةوطخلالثمتةبطخلاتناكدقفجاوزلابقلعتياميفو(أ)

اذإف.اهدلاوةقفاوموةأرملاةفاوهىلعلصحينألجرلاىلعناكةبطخلامامتالوً،ةأرملا

نأسورعلادلاوىلعناكرهملالباقمىفوايادهلاورهملامسقينأهيلعناكةقفاوملاتمت

رطققبطلخللةمارغعفعيةبطخلاسيوعلادلاوخسفةلاحىلاو(٢٢)«جلم»Milgعفيلي

مرحيةأرملانإف،قيدصنمةياشبوببسبةبطخلاتخسفاذإو(اگ)،هسقامفعضب

وارهمنمعفسيامنافنيبطاخلادحأتومةلاحىلو(٢١)،قيضملااذهنماهجاوز

ةأرملاباصتغاةسرجلةيوقعكلتقلانوناقلادقحدقو(٢٥).اهعفادىلإدرياياده

(").ةيوطخملا

دقعنولبمتيىذلاجاوزلاربتعيو،هيلعداهشالاودقعلادقعنمدبالناك،جاوزلاماممالو

ىتلاةأرملاو،ةلمرأةأرملاتناكولىتح(٢٧)ةينوناققوقحواجئاتنىاهنعجتنيالوايغال

ىلعلجرلاربجيناك،افلتخمامكحاهلناكدقعنولبتجوزتاْدإجاوزلااهلقبسيمل

.دقعلادقع

لقاةناكمىفىتلتتناكةيناثلاةجوزلاو،تياجبنِـلادلعتٍنولِـضفينويربوسلانكيملو

ىفةجوزلابقاعتدقو(٢٨)ىلوألاةجوزلاةسخاهيلعنوكيوىلوألاةجوزلاةناكمنم

اهتناكمنملق1ةبترمىلإاهلزنيوةيناثةجيوزاهيلعجوزلاذختينابانزلااهباكتراةلاح

هتجوزتناكاذإةيناثةجوزذ٠اختانمجوزلاعنميناكتالاحلاضعبىفو(٢٩ا.ةقباسلا

وأةجوزلامقعةلاحىفًالإْثسحَـيًالةيناثةجينذاِـمتاناكابلاجو،تانهاكلاىدحا

ىلعةظفاحملاهيلعنوكيوىلوألاهتًـجوزقالطنمعنميتالاصلاهذهىفو.اهضرم

.لزنمللةديسكاهتناكم

ةمالععضوببقاعيناكهمأبسيىذلانبالاو،اهئانبأمارتحابعمتتمألاتناكو

(٣.).ةضفلابعابيوهتهيجىلعةينويعلا

نكتملو،اهجوزةدارالكلفكرتيلب،ةينازلاةبيْرلاباقعبمزلينكيملىرمونسلانوناقلاو

.لاملانمغلبمبضوعيجوزلاناكامابلاغو،ىماسلانوناقلاىفىهانكةيساقةبوقعلا

ةينازلاببسبهتجوزلجرلاقلطاْد.اف،ةينازةأرماةرشاعمنملجرلاعنمينوناقلاناكو

ةحلصمىلعاهننقمصرحىتلاةداملاهنهو(٣١)اهبىنزنممجاوزلابهلحمسيال



نب٩

قوقحىلعظفاحتتناكامابلاغىتلاةيماسلاعئارشلاىفريظناهلديپويال،ةجوزلا

.لجرلا

ىفرحَـسلابنيعتستىتلاةأرملاف،اضيأةأرملاةياوغنملجرلاىمح(ربوسلانوناقلاو

،اهجوزدارأاذااعصيواهيلععقتةبوقعلاناف،ةجوزتمىهوهعمىنزتىكللجرءاوغا

.باقعىأهيلععقيالفلجرلااما

تضرفدقف،ةأرملاةيامحريبكدحىلإةيرموسلانيناوقلاتلواحدقفقحاطلانوعاما(ب)

اهلقبسىتلاوركبلاةجوزلا-نيبقرفتملو(")،ةمارغهتينقلطيىذلالجرلاىلع

رفهمدمنةلمرألاقادصرهملعجتىتلاةيبوهيلاةعيرشلافالخباذهًان)جاوزلا

،جاوزلااهلقيسيملىتلاةأرملاقادص

بايغناتبثاذإنكلو،ةيناثةرمجوزتتنااهجوزاهرجهىتلاةجوزلاقحنمناكو

دقتناكولوىتح،هتجوزدادرتسالوألاجوزلاقحنمنافبرحلاببسبناكجنلا

(٢٠).ىناثلاجوزلانمتبجنا

درطلابنوناقلاهبقاعيىرخانمجوزتيىكلهنمهحبجناىتلاهتجوزقلطيىذلاجوزلاو

نامهنمءاشينمالإ،مألاعمءانبألاىقييوهتاكلتممىطهقوقحلكدقفيو،لزنملانم

.هيباعمبعني

.ىبارومحنوناق١الګ/ةداملاباهتنراقمنكميو،عئارشلاةيقبىفليثمةداملاهذهلسيلو

لزنملاناكو٠،ثاريملاىفةأرملاولَـجًرلاقحنيبقرفتملةيرموسلانيناوقلافثاًريملانعو(ب)

ثرتنأاهقحنمةناهكلابلمعتىتلاةأرملاو،ىلوألاةجوزلاقحنمنايحألامظعمىف.

(.اهتايحلاوطهيفميعتواهيبألزنم

نيناوقلازيمتالو،ةيعرشلاةجوزلانمثانالاوروكنلاءانبألانيبمسقيثاريملاو

دحأزيمينأمالاوأبالاقحنمناكنكلو،ءانبالاةيقبىلعركبلانبالاةمربوسلا

(١َ٨ا.همتخيواًدقعكنببتكينأىلعءانبألا

نوكيوهتبثريءانبألاءالؤهف،ةينازنمىتحوأةيرسنمالإءانبأىفوتمللنكيملاذإف

(٣٩).مهماةلاعامهيلع

نوكراشيالىرخاَةأرمانمءانبأجوزللناكاذإف،اهًـئانبأىلعمألاثاريممسقيو

(٤٠).مهم1ثاريمىفمهتوخا
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.٣

نعهبيصنعييينأءانبألادحأدارااذإف('١)اهجعناهثريءانبأنويبةجوزلاتتاماذ.اف

ىاهعهديىذلانمثلافصنبهبيصنىرتشينأهيخاقحنمنوكيهم1نعواهيبا

يرغ.صخش

،تالوقنملاةلماعمنولماعياوناكو،ىعامتجالابيترتلاةياهنىفىتاتءامالاةقبطتناك(د)

(٤٣).ءالبنلاوةماعلاسبالمنعفلتختمهسبالمو

ولرخاةماصخشبصتغااذإف،هتْـيِـكلمىلعءادتعاصخشةمأىلعءادتعالاربتعيو

نعذختيةيواهةمأديعينهنلاو،ةمألاتبومةلاحىففعاضتةنيعمةمارغعطي،اهبره

(‘٤).ةأفاكمكن

ديسلاقحنمنوكياهنباةمألاوتيرهاذ.اف،ديسللةيكلمنوحبصيهامالاءانبأو

(‘ه).هانبتدقسمخشلااذهناكولىتحةمارغذخاو،هعاجرتسا

نااهباتعنوكياهتيسنييواهنيبىوستناتلواحاذإف،اهتليسةدارالعضختةمألاو

(٤٦).حلملانمرتلباهمهاهتيسكطنت

.هنمتبجنادقتناكاذإ،اهؤانباوىهاميستومدمباهتيرحبستكتةمألانكلو

.ةماعلاولدبعملاولرصقلل.نيعباتاماهامالاتناكو

،ةيلبابلاةترملا،اُـيهاث

سفنفىرموسلاعمتجملاىفهيلعناكامع(نكالبابىفاريثكةأرملاعضوفلتخيمل

ىبارومحنوناقرثتتكلذك،لبابىفةدئاَـستلظرموسىفةدئاستناكىتلاةينيعلاتادقتعملا

(ا٨).ةيرموسلانيناوقلاب

٠:نيللاىفةأرملا

.ةيلبابلاةهلالامهأنمراتشعمسابنييلبابلادنعتفرعىتلاةيرموسلاةهملالا.تناك

ارمشسأرحاولاىفو،نيسهلالاةجوزتناكو،نيييونجلابرعلادنعةهلالاهنهتفرعدقو

،سسزامسابنيمرصللدنعوهريتسإمسابىييِـماسِـلادنعتفرعو،لعبهلالاولاهلالاماا‘ىه

اهتلايعتناكوزومتول«ىزومن»هلالابهلالاهذهتطبترادقو.تيدووفامسابنيينانويلادنعو

نويلبابلالظونوهرمومسلااهسراميناكىتلاةيوصخلاةدابعسوقطببحاصت

(".).اهنوسرامي



من١

قوقحلاوةيعامتجالاةناكملاىفتافلتخملاتانهاكلانمديدعلاةيلبابلاةنايخلاتفرعو

نهقوقحىلعرثؤتةنهاكلاةنهمنكتملو("١)ةَـيقارةيعامتجاةقبطنمنرتخينكوةفيظولاِو

.َثتاَريملاًىفنًـهَـقحًـبنلتققحيْو..،ةراجتلاةسراممةيرحنهلناكف،ةينعملا

.:ىلبابلانوناقلاىفةأرملا

ماع("٢ااسبوسىففشتكاىذلاىبارومحنوناقساسأىلعىلبابلاعيرشتلاموقي

عئارشلاوتاداعلاىلعدمتعيهنكلو،اديدجايهرشتىطعيالنوناقلااذهو(٢ْ.١٩-١٩.١)

داوملا.هذهريبقسنيناىبارومحعاطتسادقوهيلعةقباسلاةميلقلاةيروسلاو،ةيماسلا

فاضأدقو.الماكتمانوناقاهنمانوكماهكامأو،اهروصعفالتخاىلعةميعقلاةيعيرشتلا

،لتقلابةصاخلاةمراصلاتابوقعلاعيقوتبقلعتياماهنمةدييجلاداوملاضعبىبارومحاهيلا

بنجتتتناكةيرموسلانيناوقلانألكلذ..«نسلابنسلا،نيعلابنيعلاهلثمصاصقلاوْا

ةيعرملارومألانمناكصاصقلانأرهظيو.ضيوعتلاوةينلاعفدىلإليمتو،لثملابسماصقلا

(ه٣).ِنوناقلااذهىفهلخشفنييماسلانيب

٠ويقىْاكانهنكيملفلِالقتسالاوةيرحلٍانمارييكارقةأرملاَنوناقلااذهحنمدقو

سرادملاىلإبمنتتانبلاتناكو.ةماهِـلابصانملاىلوتوْا،لمعلاىفةأرملاةيرحىلعضرفت

نكراٍشيوةراجتلاةنهمنسرامي٠ِءاسنلاتناكو.ةيبصلاعمبنجىلإابنجملعلاىقلتل

تابسانملاودايعالاىفكارتشالاو،دبعملاىلإباهذلاىفوةينينلاسوقطلاءادْاىفلاجرلا

ىًـمِـحي..نالو٠احوةرسألابةقلعتملانِـيناوقلاباحضاِوامامتهاىبارومِـحمتهاٍدقحةيمسرلا

.لمارألاوىماتيلانمءافعضلا

.:جاوزلاوةبطخلا(ا)

.تابجاولاوقوقحلاىففلتختةيعامتَـجاتاقبطثالثىلإمسقنيىلبابلاعمتجملاناك

اهيفجوزتيتالاحتدرونكلو،عوقولاليلقثالثلاتاقبطلانيبجاوزلاوطالتخالاناكو

جوزتتىلوألاةقبطلانماتنبنْاوأ،ةيغرشةجوزكاهربتعيو،ةيًزسبىلوألاةقبطًـلانمدرفلا

دحأنمجوزتتنًااهعسيالةريقفتناكاذإةصاخةفصبوًةثلاثلاوأ،ةيناثلاةقبطلانمدرفب

(٥ه).اهتقبطدارفا
-

دلاوَو،ةهجنَـم.اهم"اوسورعلادلاونيبىًـعرشقافتااهنْابةبطخلاىبارومحنوناقفرعيو

("اا.ىناثلافرطللهتنباجوري.نأبلوألافوطلادهعتيثيح،ىرخأةهجنمسيرعلا



مهب

الةأرملاف.روللااذهبىربكلاتخألاىتحوأريګلاخألاولمالاموقتبالابايغةلاحىلو

تناكاذإقحلااذهدقفتاهنكلو.جاوزلااهلقيسدقناكاذإالإقلطملارايتخالاقحاهلنوكي

جوزتينالجرلاةعاطتساىفنكيملو("لآاهتافرصتءوسببسبتقلطاذإوا،ةضيرم

جاوزلاناكاميرو("٨)ةاتفلاىلعباقعلاعقيهتنارامغرجوزتاذإف،هيباةقفاومنويبةأرما

.ةطلسلاهنهبالاءاطعاىفببسلاوهركبملا

عاونافلتخمسيرعلاميقيلافتّـحالااذهىقو،قافتالامتاذإةيطخلالافتحاماقيو

اهيب1لزنمىفةيطخلادعبةاتفلاىقبتو(ةيئاذغلاداوملاو،روطعلاو.،ىلحلانمايادهلا

ىلإىلبابلارهملامسقنيوهيلعقفتملارهملامسقيو(٦٠)طقفةيمسالاةيحانلانمةجوِزربتعتو

:نيمسق

مامتادنعبطاخلاهسقيىذلاغلبملاومو.٠وتاهرتلاTirhatuىمسياملوألا

ىمسيرهملانمىناثلافصنلاو.لزنمراجيانموأ،ةيونسةصحنمعفيدقو(٦١)ةبطخلا

Nudunnumةيكلمنعةرابعوهوهتجہنلجوزلاهميقيجاوزلامامتادعبمدقيوهومويخفنلا

..ةلمرااهئاقبةرتفوا،اهَـتايحلاوطاهعيرنمديفتستىكلاضراوااراقعنوكتدقةتباث

هتجوزلجوزلابتكينهاطرتشيو٤٦٢)ثاريملاىفكراشتنااهقحنمناكةأرمللميقيملاذإف

ةيكلملاهذهىقبتةجوزلاةافودعيو،ضرألاوأراقعلانمةدافتسالاقحاهيطعيواموتخمادقع

نم١هه/ةداملاىفءاجامىلعاقيلعتنيثحابلادحاركندقو.اهجوزةرسادارفادحأل

هتوخالاًـنيشكرتتالو،لضفملااهنباىلإاهتورثكرتتنااهنكميمألانأىبارومحنوناق

ىفءاجامةروصلوحنيثحابلانيعبرظنلاتاهجوىفافالتخاكانهنأويبيو(٦٢)نيرخآلا

نينلااهلافطألىطعتمألانألوقيرخاىأردجيو،قباسلاىأرلابناجىلإ.ةداملاهنه

ةداملاىفءاجامعمقفتيريخالاىأرلابسحصنلاريسفتو،اهنوخالىطعتالومهبحت

.نوناقلانم(١٧١)

نمةحنموأةيلهوهو،موتكرش"Serium"بفرعياموهوايادهلانمرخآعونكانهو

،طقفعمرلانمعافتنالاقحجزلانوكيو،ةنباللاكلمىقبتاهنكلو،اهجوزىلإةجوزلادلاو

بيصنىهةيسهلاكگو(٦'اةافولاوأقالطلاةلاحىفاهترسادارفادحلوأةأرملاىلإدرم

وأ،ِديعنعةرابعنوكتدقو،بالاةافوةلاح.ىفاهعفلبةوخالامزليو،اهيبأثاريمنمةاتفلا

ادقعبتكدقناكولىحتف،هتردقمبسحالاىطعيالبالاوهلاوماْوا،ثاثاوأ،بوبح

بسحالاعفنلابمزليالفةيلاملاهلاوحاتريغتمث،اهجلوزدنعانيعماغلبماهئاطعابهتتبال



مهس

ةيلبابلا.ةيروطاربمالادهعىِـفالارهظتمل«متكرشلاهعفنىفةداعلاهذهو.ةيلاملاهترطقم

دلاوو،سيرعلانمِةسقملاغلْابملانملكو.(٦٥).ةأرِـملاعضيوَنيسحتىلعتلعاسبوةثيلحلا
فرطلميخمغلبملادرًـيةيطخلاخسفةلاحىلو،جاوزلادقعىفاهيلعصنبسمبورعلا
أا٦)..ن،

١-.رحدا

حمسيناكف،ىريعلانوناقلاىفلاملاوهامكةليقمىبارومحروتسنىفمراحملانكتمل

.جاوزلامتيملاذإةبيطخلاتخأوا،تخألاول،خألاةنباوأ،ةقيقشلاريغتْـحالانمجاوزلاب

(٦").بألاتيومدعبىتحنبنالقرحلاهتيوقعو،مرحممألاونبالانيبىسنجلالاصتالانكلو

متدقمرجلانارابتعاب،هدحولجرللةْـينملانمدرطلاتناكهتنباعماجيىذلالجرلاةيوقعو

ىذلاساسالاتناكمألاناسل.اعجرت،ىلوألاةلاحلاىفةيوفعلاةدشبو(٦٨)ةنبالاةيارامغر

ىتلابالاةجوزةعماجمامايييربعلاو٠برعلادنعوفامك.نييناسلادنمميرحتلاهيلعدنتسي

ناةمييقلاةداعلاتناكدقف(٦٩َا،بألاتيبنمدرطلاىهونبالاىلععقتتناك،هنمتبجنا

.ىبارومحدهعىفتمرحةداعلاهنهنكلو،هيباةلمرانمنبالاجوزتي

(٧٠).ةيوقعلانمةاتفلاىفعتو،اقرغتوملاىههتبًوَـقعنافهنباةجهببالالصتااذإو

اماهيلاديعيوةضفلانمانمفصنةمارغعفنيلجرلاناف،متيملجاوزلاناكاذإنكلو

،لبابىفةببحمريغةداعنيتخالانمجاوزلاناكو.هنبانماهجاوزمرحيواهتيبنمهتبلج

ىفوهامكامرحمنكيملبناجالانمجاوزلاو(٧١).ةمألاةبترمىفةيناثلاةجوزلالعجيو

بابساىلإدوعيلهاستلااذهو،جاوزلانماعناًـمةليقعلافالتخانكيملوهنبعلانوناقلا

نمهدعبءاجنموثلاثلارسلبتلجتنمزىفةمماخنويروشالاكلولملالعجثيح:ةيسايس

نكيملو(٧٢).ىرصتعلادرمتل۴اوعنميلمهتيروطاربماىفةفلتخملابوعشلاجاحلامهتاساًـيس

.جاوزلاىفةنهكلاىلعضرفتدويقىأكانه

ادقعسيلىبارومحنوناقىفوهوجاوزلاةيعرشلىرووًـض(١٢)جاوزلادقعربتعيو

صنيو(٧').دوهشروضحبةجوزلاىلوو،جوزلانيب.ًدقعنيىمسرِريغىباتًـگدقعلبايمسر

قوقحىلعرن.ويجاوزلانكيَملو.رخالاهاجتلًـكْنًـيًـفرطلاتابجاووقوقحىلعدقعلااذه

نهملاعاونأ'َىتّـَـس.ىفاهطاَـشنو،ةيلاملااهنوتشَةراداىفاهلالقتساىلعواهتاكلتممىفةجوزلا

ةينوناقلاقوقحْـلاةفاكاهلَو،مهكراشتوأ،نيرَـخآلابنيعتستنأاهلو،ةعارزلاواةراجتلالثم

(٧").دح'انمةياصونونءارشلاوعيبلادوقعدقعىف



دادسلهعمةيبوبعلالخلټو،نيرخقالهنويدنعهتيلوتسمىفاهجوزةجوزلاكراشتو

ةماركنمدمتالاوفرصتلانسحتو،اهلزنمنوتشبىتتعتناةارملابجاونبو.(٧٦)هنوين

ةبترمىلإةرتهتسملاهتجوزلزنيو،ىرخاةارمانمجوزتينأجوزلاقحنمناكالإو،اهيپوز

ببتتناةبهلاىلعناكو(١ُ)،ببسنولبهتجعنرجهنملجرلاعنمنوناقلاو(همألا

ىهو:ةعئاشلاةيماسلارظنلاةهجوىه(")ىبارومحنوناقىفةيساسالاةركفلانألاهجوزل

ليقىتحلفطلاىمحنوناقلاو(٧٩)هزكرموجوزلامسالىعرشلاديلختلاساساِجاوزلانأ

ىفو،ةضفلانمهححلقيشةرشعةملرخعشيةارماضاهجاىفببستيىذلالجرلاف-هدلوم

اذإفخانوكتةبوقعلانكلو،صاصقلانوناقبسحلتقتىدتعملاةنبانافةأرملاةالوةلاح

اهسفنضهجتىتلاةأرملاامأ(٨').ةضفلانمانمفصنةمارغعفديفءامالانمةأرملاتناك

كلذىفنيعتستناول،اهنبلعضيرتنلةأرملاىلعناكو،قوناخلاىطتوملااهتيوقمف

نمةثلاثلاغلبيىتحهتيبرتبموقتهعضرمىلإملسيلفطلاناكةلاحلاهذهىهو،ةعضرمب

ءانثألفطلاتاماذإف،اهزاسكو،اهتلامالفطلادلاوىلعنوكي٠ةرتفلاهنهءاثثاىلو.هرمع

ناكو(٨اااهيشعطقىهِةبوقعلانافهيتلاوةفرعمنويرخالقطبعضوملاهتلدباوةرتفلاهذم

.(٨'اهديعطقتبرضلابهيلاودحاىلعىدتعيىذلانبالاوةيللاومارتحانبالاىط

دهعلاذنمةدحاوةارمانماياوزلامهدنعسماسألافتام.نلادهمتنويلبايلاهركيو

:لثمةصاخلاتالاحلاضعبىفالإ،ةيناثةجوزذاختابحمسينكيملو،ىدكالاو،ىريوسلا

نلاهقحنمنوكيتضفراذإف،ةينلاةقفاومدعبالإكلنمتيالو،امهمقعول،ةجوزلاضرم

(٨٣).قلطلاىطلسحت

(٨اا.اهتبغوبتنزدقتناكاذإهعمهحنزنمعمءاملاىفىقلت،انزلابكترتىتلاةارملاو

نعنويلبابلافلتخيو،قرعلاىهةيوقعلانافتانهاكلاىدحاةجوزلاتناكاذإامأ

مزلياينيبوايقالخااناونعانزلانوربتعينومربعلاناكامنيبف،انزلاىلإمهترظنىفنيمريعلا

ناجوزلاقحنمايمارجاواينلماِـماولعانزلاىيارومحنوناقربتعيههتجوزقتاطبلجرلا

.لجرلًانماوفعيناكلمللنوكيةلاحلاهنهىقوهتجوزنمونعي

ىقلتثييح،رهنلاهلالمكحلادلوتيناكةجوزلاةنملداىلعةيفاكلاةلدالادوجومنعةلاحىفو

،هتجوزىلعابنكىمديىذلاجوزلاو.اهتخاربىلعليلدكلذناكءاملاىلعنحفطاذإفهيف

لزنمىلإدوعتو،اهتياربىلعمسقلاىدوتنأةجوزلاىلعنوكي،هئاعباىلعليلللاميقيالو

(دم).ةراقحنماهباصااملةاعارماهيبأ
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٣ه

ىرتفاىتلاهتجوزقالطلجرلاىلعمرحيىذلاىربعلانوناقلاعمفلتخينوناقلااذهو

وأ.ديبعلا،يسوب.مسيويِهِـنال،جوزلاريغرخألجريعدملاناكاذإ٠امأ،دبالاىلإابنكاهيلع

نكيملةجپنِـتملاةأرملاف(٨٩).دلجلاىهةيِوقعلانوكتنايح٠ألاسِـمعبىلإو،هرعشفصنسمقي

ةجوزذاختابهلحمسيناكفلجرلاامأ،اهجوزريغرخألجرعِـمةيسنجةِـقالعميقتنأاهل

ا(٩*).ةيعرشريغ

:قداللا(ب)

نملكناكلبةيماسلانيناوقلامظعمىفوهامكلجرللاقلطماقحقالطلانكيمل

ةقيلوىطعتناةأرملاةمعاطتيساىفنكيملنكلو٠قيلطتلاةطلسهديىفةارملاو،ِلجرلا

قوقحىلعةظفاحملالجأقمتناكةقيتولانأىلإكلذعجريامبرو،اهجوزل(٩١)قالطلا

نمهيلعبترتيامىلاتلايوقالطلابابسأدلعتتدقو.لجرللةبسنلابةيمهااهلنكيملو،ةأرملا

نيزاومغلبمعفيباهضوعيناجوزلاىلعنوكيةجوزلامقعببسبقالطلاناكاذإف:رومأ

دبعلاامأ.ارحناكاذإةضفلانمانمعفعيرهًـمكانهنكيملاذ.اف.ةطوللااهيلادريو،رهملل

ببسبقالطلاناكاذإةمارْـعلا.هذهىفقحلادقفتةجوزلاتناكو(٩٢)طقفانمثشعفشيناكف

،اهتقفاومدعبالإةضيرملاهتجوزقلطيناعيطتسيالجوزلاو(٩٣١اهلاذتباوااهتافرصتءوس

نأذإ،لزنمللةديسكاهناكمىلوألاةجوزللظفحينأىلعىرخانمجوزتيناهلناكنكلو

بلًـطقحةأرمللنوناقلالفكدقو(٩‘).ةأرملاةناكمنمطحتىتلا.رومألانمسيلضرملا

فرعو،كولسلاءوساهنعفرعيملامنإ،اهتماريكنمطحيىذلاجوزلااهتيهاركببسبقالطلا

نكلو،ةلاصلاهذهىفقتاطلاةمارغعفدنع"ىشىانوناقلاركنيملو(٩"اجوزلانعكلذ

اهجوزقلطتناةجوزلاقحنمناككلذك.دقعلاىفاهيلعصوصنملااهقوقحبظفتحتةجوزلا

(٩٦).رخانمِجوزتتنأوببسنولباهرجهىذلا

جاوزلاديريىذلاِجوزلاامأ.يخانمجاوزلااهجوزدارااذاقلطتنأةضيرملاةجوزللو

عِوقوةلاحىفو(٩٧)ءانبالاولزنملااهلكرتيوهقلطتناهتجوزلنوكيبابسانويبىرخانم

(٩٨۶.هنماْـههانباىلعواهيلعقفنيناجوزلاىلعنزكيومالاعمراغصلاءانبالاىقيبقالطلا

رظتتْىتلاةيولبلاتادًاعلابَهركتببسبىربعلانوناقلااهلمهاىتلااهقوقحةقلطمللظفحدقو

دينشراقتحاةرظنةقلطملاىلإ



مپ.

:ةلمرألا(ب)

،اهجوزةافودعبلزنملاىفةماقالاىفقحلااهاطع٠افةلمرالاةيامَـحبىنبارومحنوناقمتها

ةلمرالاقحنبوءانبالادحلك.ثاريملاىفكراشتاهناف،’ارخؤمارهماهطعيملجوزلاناكناو

اهنافرخآنمجاوزلاىفتبغراذإاما-ةلمرااهئاقبةرتفلاوطاهجوزلاومأنمديفتستنا

لافطلاهلىتلاةلمرئالحمسيالو(٩٩).اهيبأتيبنماهيلعتلصحىتلااهلاومأالإذختتال

ىفبغرتىتلالجرلاوىهاهدهعتدعيو،ىضاقلانمنن"ابالإةيناثةرمجاوزلابراغص

،ةلِـموالاةتاروةداعتناكامبرو(.مهتاكلتممىلعةظفاحملاو،لافطالاةياعربهنمجاوزلا

ملهمعناركنيىدكالانوجرسفهييلبابلادنعتفرعدقجوزلابراقادحانماهجاوزول

اذهناكو،ىفوتملاهيخاةلمرانمجوزلاوخاجوزتيناةداعلاتناكتميح،ةلمرألاهنبمتهي

.بالاةجوزوةلاخلاوةمعلاىلعقبطينوناقلا

:ثاريملا(د)

ىفصاخزايتماةيعرشلاةجوزلاءانبالناكف،ث٠اريملاميسقتًىلعةأرملاعضورثؤي

تانبلافثاريملاىفتازايتمالاو'،قوقحلانمريثكلاةأرمللىلبابلاعيرشتلاللكدقو.ثاريملا

روكنلاةوخالامزلينكلوثاريملاىفةوخالاةگراشمنهلقحيالنهيباةايحىفنجوزتىهالا

ىلعناكالاومتكرتشللَىسالادملااوعًـفليوتاجوزتملاريغمهتوخال«متكرشلاهغفعب

اممهينلنكيملاذإفكلذلبقبالاىطعامكرنقتناةمكحمللو،ءاضقلاىلإْاجلتناةنبالا

نأطرشبهروكتلاهئانباعمثاريملاقحهتانبىطعيناباللقحيو(١٠٢).راقعلاملستتىنكي

تاراقعوأهالْوقمعايلعلاةقبظلاءانباصصخيناكابلاغو،هجاوزدقعىفكلذىلعصني

ىفبالاسحناذإالا،روْـكحلاةوخالاةراداتحتلظتناىلع،اهتادارياىلع٠نولصحينهتانبل

نايحالاضعبىفو(اهتاكلتممىففرصتلاةمرحةفبدالنأىلعموتخمو،بوتكمدقع

ظفتحيو(.هتانبلقحلاذهبالاطعيملاذامهتاوخالقحلااذهنوطعيةوخالاناك

ىلاتاكلتمملادوعتنْاىلعءانبالادحنكثاريملاىفاهقحبدبعمللةسركملاةنباللنوناقلا

.رهملارخؤمتنخأدقنًـكتملاذاثاريملاىفكراشتبال٠اةجوزو(١.").اهتومدعباهتوخل

تاكلتممو«هتومدعبهعمرنمديفتسترلقعبهتجوزصخيجوزلاناكنايِـحالاسخببىفو

،ناثجوزنموللوالاجوزلانماوناكءاوسىواستلابمهنيبمسقتواهئانباىلإلوؤتةجوزلا

ملاذافهتجوزثرينأىفقحىاجرزللسيلو(١'٦)ثاريملاىفءانبالادحللضفتنأاهلو

(هعفلىذلارهملاةميقجوزلامصخينأىلع،اهيباتيبىلإاهثاريمدوعيةجوزلابجنت



مم

اهتخالاهتاكلتمممالاتِـطعا-ةيلبلبلادوقعلادحاىفف،اهتاكلتممىففرصتلاةيرحةمبوزللو

(ا٠٨).ةمزالاهجوزةقفاومتناكامبرو،جاوزلاكشبوىلعىتلا

ا١٠٩):وعستلااه)

مقعةلكشملحلجانمابلاغناكو،ىلبابلاعمتجملاىفةعئاشلاةمظنألانمنستلاناك

ةجوِزوأةيرسجوزلاذختيالاجاوزلادقعىفطرتشتةجوْزلاتناكنايحألاضعبىلوةجوزلا

،اهتييسةطلسلةيرسلاعضختِلاوحألالكىلو(،اضيأرصمىفاعبتماَدهناكوةيناث

ةيرسلاامأ(١١١)بجتتملاذإاهعيبتنأاهلوديبعلامسيوبمسوتاهيلعدرمتلاتلواحاذإو

.(١١٢).اهعيبزوجيالوديسلاهجومدعباه)انباوىماهتيرحبسكتهبجنتىتلا

،ىنبتلانماعوناذهربتعپذإ،ةيرسدعتالجاوزلا-لجأنماميلاواهعيييىتلاةنبالااما.

٠يقنلاليبقنمسيلو

اّهفيوشألاَةأرملااَاثلاث

:نويروشألا

تامجهلادصتىكلىرموسلادهعلاىفتينب«ةلجمل»لهسىفةميقةنيخمروشأ

نمزىلو«روشآههلالاىلحملااههلاىلإةبسنمسالااذهبتيمسدقولامشلانمىتاتىتلا

ةييونجةممجاع«روشأهتيقبواهلمكْـلبةلويلاىلعروشأمساقلطاةيروشالاةيروطاربمالا

روشاتحبصا(ممق٦٧١-٧٠ه)تيراحنسدهعىلو.ةيلامشةحصلع«نبونينهةنيعمو

تاريسمهيفرمتتناكىذلاتاريسملاقيرطاهيفقشو،جحللراداهيفىنبثيحاينيهازكرم

.ةنسلاسْارديعىفةهلآلا

ةليبقمهو،ماسءانبادح'اىلإبستنيميلقلادهعلاىفءاجامكىروشألابعشلاو

دتو(مالسلاهيلع)ميهارباةجوز«هروطقهىلإنابستنيو،نيطسلفبونجىفشيعتتناك

بوعشلانممهونييرايوسلابنوفرعيةيماسريغماوقا،دنابلاىتكسىفنوي_وشالاقبس

.ةيلبجلا

ناكو،ةيرصملاةيروطاربمالاو،ةيثيحلاةيروطاربمالانيبعارصعضومدلابلاتناكو

ةيروطاربمالاو،ةيرصملاةيروطاربمالارايهناىدأدقو.يييربعلاعمةليوطبورحنييووشالل

نيوكتىلإةيلبجلادالبلاةعيبطعمتاعارصلاهذهتنادقو.روشاراهدزاىلإ،ةيثيحلا

.ةيبرحلاروشأةيصخش
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:ةيروشألانيناوقلاىفةأرملا

فرعلاناهيفكشالاممنكلو،نييلبابلالثماهعمجونيناوقلانينقتبنوي_وشالامتهيمل

ةيهقفلاةيحانلاباومتهيملمهناريغ،ةنولملانيناوقلاةباثمبناكىوشالاعمتجملاىفدئاسلا

نمديعفاشتكامتدقو(نويلبابلالعفامكاهنيوفنوعئارشلاىفثحبلاباونعيملو

.(١١٦)ةيوشالانيناوقلاضعباهيلعنويملاةينيطلاحاوګاا

دصقبنيناوقلاهنهىفةأرملانوئشبقلعتيامضرعنفوسةجماتلاتاحفصلاىقو

.ةأرمللماعلاعضولاحيضوت

امعةيعامتجالاةأرملاةناكمروميتىلإاذهىدأدقوةأرملاةيرحديق٠ىلوشالانوناقلاف

ىفمهتيرحةسراممنمءاسنلاضعبعتمتملعاضوالاهذهتناكناو،لبابىفهيلعتناك

(رصتتخبن)كلملاىنبدقف.ةماعلاةيئاسنلاتايصخشلاضعبروهظنمو،ةماعلاةايحلا

ءاسنلانبو(ةراحلالبابسمشىلعدوعتتملىتلاهتجوزلهاضراةقلعملالبابقئادح

ةيصوتناكىتلا«دياسمش»كلملاةجوز(سيماريمس)ةكلملاكلملانيلوتىتشالاتايروشالا

مظعْوعيفرماقمتاذتناكدقو(١١٨)(م.قه٠٨-٨١١)«ىرارخدناهريغصلااهنباىلع

ةكلملاناركنتىتلاةروطسالاةكلملاهذهىلإةيقيرغالاصصقلابسنتو.ةكلمملاىفاهذوفن

باجتسافمايأةسمخةدملولوةكلمملاشرعىلعاهجوتينابمايألادحأىفاهجوزتفطعتسا

تمكحوكلملابترّـقتساو،نرخاةياورىفهتلتقاهناوأنجسلاىلإهقلسراانهواهبلطلاهجوز

،كلملاعمةيعامتجالا٠ةناكملاىفىواستتالتناكروشاىفةكلملانكلو.اماعنيعبرانمرثكا

نكءاسنلاةيقبنأكشالف،ةكلملاعضووهاذهناكاذإف(١١٩)رصمىفلاحلاناكامك

دحىلإةهباشمتناكةيوشالاةرسألالوجاوزللةمظنملانيناوقلاو.ةوسقدشاةلماعمنلماعي

.ةأرمللافاصنالقاتناكاهناالاةيلبابلانيناوقلاىلإريبك

:جاوزلاوةبطخلا(أ)

تحبصاةيوشالاةبطخلاو،هتانبجنيوزتىفقلطملاقحلابألاىوشألانوناقلاىطعا

دعيولبقمنقتتناكايادهلانمةنيععاونْانويروشألافرعو(١٢٠).جاوزللاصقانالكش

Ti-وناهرتلا»مسابفرعيوهوجاوزلامامتالاطرشناكدقفرهملاامْا(١٢١).ةبطخلامامتا

rhatuعيمجىفةميقلاعفترمرهملااذهنكيملو،اهلمرتولاهقالطدعبةجوزللقحوهوهل

تناكرهملالباقمىفو،رهملالباقماهيبانئادلجوزتةنبالاتناكنايحالاضعبىلو،تالاحلا

.اهيبأتيبنم«وكمرشلا»Seْnkuىلعلصحتةاتفل'



من٩

ناكتالاحلاضعبىلو،نيفرطلانيبىباتكدقعرهرحتدرجمباذفانربتعي(١٢٢)جاوزلاو

رمتسينااجوشچجاوزلااهلقبسىتلاةأرملاةلاحىف،ىباتكدقعريرحتنولبمتيجاوزلا

،هتجوز٠اهنانلعيودوهشلاماماهتجوزبجحيناِجوزلاىلعناكو(١٢٣انيماعةدملجاوزلا

لجرلالقتنيف،سكعلاثحيناكنِايحالاضعبىنو.ايعبهعنلزنمىلا,ةجپنلالقتنتو(١٢٤ِ)

ىئانجلاَوىنعملانوناقلانملكَىفةلوئسمةجوزلالعجيىروشالانوناقلاوهتجوزلزنمىلإ

ىهواهلامعاواهتامازتلاِنعةيلوئسمىاهيلعسيلجوزلانكلو،اهجوزلامعاوتامازتلانع

(١٢").اهتافلاخبواهمئارجىلعباقعلاايصخشلمحتتوةلونسملااهلحو

ىتلاةأرملاو،لسنلانمراثكالاىلععجشيناكىيرحعمتجمهرابتعابىروشالاعمتجملاو

ديعتةرهاظترَـشِـتنادقو.(،ةوسقِتابوقعلاعاونأ.دشأل-ضرعتتتناك.اهسفنضهجت

.لسنلانمراثكالاىفةيْـعرلاببسبتاجوزلا

بكتريىذلالجرلاو،هتجوزنعوفعلاهناكماىلوجوزلاقحىفةيندمةميرجتناكانزلاو

اقبطةبصتغملاةاتفلادلاولقحيذا،اهبصتْـعاىتلاةاتفلادلاونمةناهاللهتجوزضرعيانزلا

لصحيرجاريظننيرخالاىلعاهضرعيوةرهاعاهربتعيولجرلااذهةجوزذخنينانوناقلل

.ايفرحصاصقلانوناققيطيناكانهو(١٢١١.هيلع

:قالطلا(ب)

ةدملاهجوزاهرجهيىتلاةجوزلانكلو،لجرللقلطمقحىروشالانوناقلاىفقالطلا

ملهناتبثأوجوزلاداعاذإنكلو.«وتاهرتلا»درتناىلعقلطتنأاهلةلصاوتمتاونسسمخ

ضوعينأىلع،هنمتبجناورخأنمتجوزتدقتناكاذإىتح،هتجوزدرتسيادمعاهرجهي

ةلويلامزلتءانباهلسيلوبرحلايفرساايبنججوزلاناكاذإو(١٢٨اةليببةأرمابلجرلا

.ةلمرااهناتبثنةقيثوىلعةجوزلااعنعبلصحت،نيماعةلملهتجوزةلاعاب

:ةلمرألا(تج)

ىلعقحلااذهدتمادقو،هيخأوْاجوزلانبااهثريجزلاتاكلتممنمءزجتناكةلمرألا

(١٢٩)تاونسرشعهنسزواجتوىرخاةجوزنمدلويىذلاتيملاصخشلاديقحىلإةلمرالا

ىتلاةلمرالاناكماىفو،تيملاجوزلانمتبجناىتلاىتحةلمرالاىلعقبطيجاوزلااذهناكو

.جاوزلااذهنمصلختلاةايحلاديقىلعاهوبالازام
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،اهتلاعابجوزلاهانب1لفكتيالو،اهجوزثاريمىفقوقحىااهلنكيمل-ةيروشآلاةلمرألاو

(١٣٠)قباسجاوزنمءانبااهلناكاذا

:ثاريملا(د)

ةبغرمعببسبنيبيصنثريركبلانبالاوروكنلاءانبالااهثبريمالاوبالاتاكلتمم

مزلينكلو.ثاريملاىفقحىاةجيزللولتانبللسيلوةكرْـتلاميسقتىفنييقشالا

(١٢٣.شيعلارسماهلسيلهناتبثاذإةجوزلاةلاعابةثرولا

:ىرستلا(د)

ةرثكببسبءامالاوديبعلارثكدقوىروشالاعمتجملاىفارشتتمءامالابىرستلاناك

مهتهبجىلععضوتوةهبجلادنعمهرعشصقيناب،ةيبوبعلامسيوبنومسوياوناكوبورحلا

ةبسنلابةينوبعللةقلتخمةمالععضوتتناكامبرو.نخاسبيضقةطساوبةيسنوبعلاةمالع

ىهبستكتوباجحلاءادتراباهلعسيناكانيساهبىرستيىتلاهمالاو(اسنلل

نمناكفةقلطملاهتيلارالةعضاختناكهتايحءانثاىفنكلو.ديسلاتومدعبمهتمرحاسالولو

ولىتحاهعيبوا،ةرامللاهسقيوأ،هسفنلعاتمكوا،لزنملاىفةمياخكاهسختسي٠ناهقح

.هنمتمحنا



٤١

لاَوالالصفلاىَوشماوه

.مهصئاسحومهتراضيومهخيراتنويرموسلا:رميركحونلنهمص-١

.ه٦سم،vr١٩فجيوكلا،تاعوبطملاةلاكو،ىلناولالصيف.دةمجرت

ةعماجلاةعبطم،ةيقارعلاةيخيراتلاةيعمجلا،ىراضملامهثاولونوهرموسلا:دممتهاديعسىماس.د-

.٤٢ص،١٩٧هدانفب

2. Jadtrow. Morris : The civilization of Baby1onia and Assyia. Its remains. Language,

History, religion, commerce, law. Art, and Uteralure. J.B. Iْappincott company.

Phitadeiphia and Lndon l915., p. l2e

.٢٦لوم،١٩اكدالفبهةيرحلاراد،زومتةاسلموراتشع:ىلعدحاولادبعلضاف.د-٣

4. Meilcrah. H.EL : Sumcr and Babylon First hblishe. Wheaton of Exeter. England

l96t, p. 6.

Kىج-نا-ىكةييونبلادعبلاىطقلطيناك-ه - En - aiدقن.بصقلاشارحاديسدعبىنعتو

-داجالىماسلاقطنلاوهودكأاهيلعقلطيناكفةيلامشلاقطانملاامأ.تابافلابةئيلمدچابلاتناك

.ىر-ول-ىكاهيطقلطيناكىتلا

.٤،٤١ص،ىراضملامهثارتونومرموسلا:دمحالاديعسىماسرظنا-

راد،ىلوألاةعبطلا:سماخلاءزجلا،ميقلاىنفألاقرشلاىفرصم:ميهارباليئاخيمبيجن.د-

.١٩٦١،٩١،ةرهاقلا،فراعملا

.ةرهاقلا،لًالهلاراد،١٩٢٨وينوي،ةراضحلاكشننبالاقم:لالَـهلارظنأ-

.تحبلااذهنمهص:رظْـما.-٦

7. A Cook. Stanley : The laws of Moses and the Code of Hammurabi. Adam and charies

Black. London. l93. p.72.

.سمشلاهلاوتوّااهوخاوربقلاهلانيسةنباىهوريتسلوَّاراتشعمسابهييماسلادنعتفرع:انانتا-٨

ةماقالناكمذختيناكىذلاخوكلالخيملنيبناجلانيبومعلالثمتىهوبصقلامزحباهلزمريناكو

.٤١ص،زومتةاستهوراتشع.ىعدحاولادبعلضاف.د:رظنا.بصخلاسهوقط

اهبيبحانايحاوهفةيلبابلاىمصقلاىفاماراسمالرغاْـحلةيرموسلاصصقلاىفىزوميفناك-٩

ىلاوحءاكرولاكلموهوهيلعةيلادلاةمالعلاىهروثلاوزومتمملبنييلبابلادنعفوعواجوباانايحاو

.مقثلاثلافالا
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ىلإةدوعلابجياهنومضمةحصنمديګتللوميقلا-عمتجملاهيفدقتعيامعربعيةروطسألانومضم-١٠

٢هىم،١٩٧٨ةرًـهاقلا،ةميلقلاةيماسلاتاراضحلاىفةسارحةفيلخدمحم.دةمزلم.ةينيفلاىيوقطلا

،راثآلاةئيه،٢٨دلجملا١،٢ءزجلا،رموسةلبمىلعدحاولادبعلضافرظنأىسقللجاوزلانم-

.٦٦سم،١٩٧٢دالفب

دبمدمح1.دةمجرتميقلاملاعلاريطاسأ:ءاملعلانمةمومجمعمكارتشالابرميركحونليئومص-١١

.٩ه،١٩٧٤،٩٤ةرهاقلا،بشكللةماعلاةيرصملاةئيهلاهفس٩ويديسلا

تنأوريخلاملمهلدنعنا..مألااهتياىتكيلمىاةهل5الاييوجكقلعرضتيةينيهلامينارتلاىدملىف-١٢

.«هاماايهللامحبىمتحأوكليجماوكمظما،ككىفميتاسپوةايحلاىماقناىنيتيهو

ىناثلاءزجلا،١٩ههةرهاقلاةيبرعلالونلاةعماج.ناريبدمحمةمجوت.ةراضملاةصق:هجناروينلو

.٣٢-٣١ص

B. Cook, p. 72.

ىلهوءامسلاىا-نأةهفالةيقنربتمتتناكوضرألاىنعتىهو«ىكهلصألاىفنوكيدقاهمساو-١٤

ةديسلاىأهوتننممساباضيافرعتتفلكوةهلآلاعيبلنيعلاوكامهيلإرظنيناك(وك،ن0نافانه

.تبجناىتلا

،ىلئاولالصيف.دةمجرتِ.مهصئاصخومهتراضعومهخمرات،نرمربوسلا:رممركحونليلومصرظنل

.٦٢ص،١٩اكتيوكلا،تاموبطملاةلاكو.

Winةيرموسلاةغللابأرقت-١ه Dingirحونليئومصرظنا.(ةهلاىهىتلاةديسلا)ايفرحةملكلاىنعتو

.Vtص،ميلقلاملاعلاريطاسل:رميرك

«ىتمسىبأهةكلملاككو«دّاببوش»ةكلملاوادنلاكولةجوز«ارتمانربهةلكملاةيرمولاتاكلملارهشانم-١٦

.ثظلارَواةرسادهعىفهومن-رو'ًاهكلنباىبلوساهجاوزدعبتلوتىتلا

،مالعالاةرازو،ىتيركتلاهطميلسةمجرت،ميعقلاقارعلاهحييفوسلاراعلاءاملعنمةعامجرظنا-

.١٣٨سم«١٩ا1دادغب

.١٦.-١ه٩ص،١٩٦هةرهاقلا،لامكلاةعبطم،ةراضحلاخيرات:موطاحنيللاروت-

حولنعةرابعىهو.اينافلسنببةعماجلافحتمىفةظوفحماةيرموسلاةيبنالاةقيثولانمكنحضتي-ا٧

تعضوىتلاشمماجلجسمسقنمةيععطةصقنمكريخالاارطْـسنيعبراونيتمالاهيلعبتكريفص

.(ىشماجلجتوم)ناونعتحت

.١٧٤-١ال٣سممهصئاصنبومهتراضحومهخيرات.نويربوسلا:زميركحونليقومصرظنا-

،ةيلاعلانيملعملارادفحاعويطم،ةُـيماشلاةعبطلا-ةميلقلاتازاضحلاخبرتتىفةميقم:رقابهط-

.٨٦-٨هص«١٩ههةرهاقلا



اب٣

سم،١٩٦٩ةرهاقلاةمرصملاولبنالاةبتكم،ىرخفدمحأدةمجرت.ةراضحلارِاهستا.:دتسربىرنهىسج-

١٦٨.

.«ةمييقلاةيقارعلاعئاوشلامديشرىزوف.دباتكىفةروكنملاانونشانوناقنم٢٨/ةداملارظنا-١٨

.انونشانوناقنم٣ه/ةداملا-١٩

ماتىشجلةرساىفوشبلكولمرتلمق٢٤-٢هانيجاكروانوناقةيرموسلانيناوقلامهتانم-٢.

مق٣.٣-٢١١ةثلاثلارواهطاسسسؤمومنرواماقكلتك.ىمامتجاحالصاةكرحب«ايبوَـجهريمالا

دهعلاىلإعجريوهو«ىسلِلتهبمويلاةفورعملاىهو«انونشلهةنيعمنوناقفرعكشك.نوناقعمنبوپ

.،نامزلانمنينرقوحنب.ىبارومحنوناقنممعق1وهومييقلاىلبابلا

.١٧لومىناثلاءزجلا:تنارويدلدرظنا-

.١٨هص،مهصئاصغيومهتراضهومهخم_واتنويرموسلا:رميركحونلينومص-

.٤٧سم:ديشرىزوف-

.٢٢ص،١٩ه٩،ةرهاقلا،ةمرصملاةعبطملا،ثلاثلاءزجلا،ىبرعلاسنجلاخيرات:هزدودهزعدمحم-

21. Neufdd. E Ancicnt ilcbrew maniagc lawe with special reference to general semitic

laws and aistoms. First published. longmans Green and Go, London. l944, p.5

ةيدهىلإريشيلدوملتلاىفوةفلتخملاةيفاكالاقئاثولاىفانايحامنختسيىريوسحلطصم:جلم-٢٢

.هتنبالبالايمميقىتلاجاوْرلا

2Neufaid.رظنا- : p. l t

.اينشملنوقلقنم٢٦/ةداملا-٢٣

.راتشعتبلنوناقنم٢٩ةداملا،ومنروانوناقنم١٢رثهداملا-٢٤

.انونشانوناقنم١٧/ةداملا-٢٥

.انونشلنوناقنم٢٧/ةاملا-٢٦

:دمحالاديعسىماس:رظنا-.انونشانوناقيم٢٩-٢٨ةداملا،ومنوانوناقنم٨رگةداملا-٢٧

.١٣١ص

.راتشعتبلنوناقنم٢٨/ةداملا-٢٨

راتشعتيلنوناقبةصاخلاةيِـسيئرلاةرشنلاىفتماجىتلاةمجرتلاعمفلتخيةداملاهذهةمجرتنا

صنلاونوناقلابةصاخلاةيسيئرلاةرشنلاىفتاجىتلاةديجلاتامولعملاىلإعجريكلمنببسو

.ىلصألا



ةجوزربتعتاهجورتىتلاةلضقملاهتجوزتيبلانمبرهتملاهنكلو.هتجوزنعاديعبههجولجررادااذإ)

.(ىلوألاهتجوزةلاعاىفرارمتسالاهيلهو.ةيناث

.٢٨ص،ىناثلاءزجلا:تناروبقلو-٢٩

.راتشعتبلنوناقنم٣./ةداملا-٣١

٠ومنوًانوناقنم٤/ةداملا-٣٢

.مارجولكفصنللاعيوهونيتسىواسينللوةضفلانمانمفصنىهو-٣٣

.ومنوانوناقنم٧-٦ةداملا-٣٤

.انونشانوناقنم٣١-٣٠ةداملا-٣ه

.انونشانوناقنم٦٠ةداملا-٣٦

.راتشعتبلنوناقنم٢٢،٢٧ةداملا-الك

.راتشعتبلنوناقنم٣١ةداملا-٣٨

.راتشعتبلنوناقنم٢هالملا-٣٩

.راتشعتبلنوناقنم٢٦ةداملا-٤٠

.انونشاتبلنوناقنم٢٨ةداملا-٤١

.اقونشاتبلنوناقنم٢٩ةداملا-٤٢

30. Cook, : p. l2l

.١هسمىناثلاءزجلاتنارونلولزنملالخادىفمسجلاطسوىلإسًارلانمةارعنومشياولظدقق-٤٣

نمه.،١٣،٢٤،٣٢داوملات،راتشعتبلنوناقنم١٣-١٢ةداملا،ومنوانوناقنم١٤،هداوملا-ال٤

.انونشانِـييناق

oانونشانوناقنم٦-٣٤ةداملا-٤.

.ومنرواتبلنوناقنم٢٢ةداملا-٤٦

ةثلاثلاةرسالاىلإاهئاشنانمزعجريوداج1و،شميكةيرموسلانشملالامشتارفلارهنىلععقتلباب-٤٧

ىفتفللاورشبلاتاغلهيفتعقرفتىتلاناكللاهناىلعمييقلادهعلاىفتركنذقو.رواةنييمل

ىذلاىرهسلامسالاو٩-١١:٢نيوكتلارظنا.تيتشتلاىنعمبرزجلانمقتشمةيربعلاةغللا

Tinوهدالبلاىلعقلطيناك - TipٌواDingireaةايحلاعقومىنعمب.

EncyclopedaBiblicam.113.:رظنا T.K. Cheyne and H. Sutherland Black. London. V. I. p

تامجرتب٠ىلمىبارومحنوناقنأامكةيرموسلاتاملكلابةنيطىباروححرصعلةينوناقلاتالجسلا-٤٨

:رظناةمربوسلاسجوصنلل
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٤ه

Johns, CH.W. : The Reiation Between the laws of Baby1onia and the laws of the Hebrew

people Hamiphrey Miiford, Oxfoni University Pess, London, 1924. p.52.

اشنفالتخالاوؤمكثپْوليكطعمجلاةفيصبو

رابخا،١٧:١٨،٢٧:٩ايعشاةينيعپسلاةمجرتلاىففةمجرتلاىفف..ةمجرتلاىففالتخالاةجيتن

.ريسفتلاتاطخ1دقةمجرتلانالمتحملانموتاباغىنعمبتمجٍرت١:١٦،٢٤،١٨هىناثلامايالا

The Intepreter's Dicionary of the Bible. Abingdon and nlusauted Encyclopedia, V. H. p.

لجرللةيسنجلاتامادختسالالةبسانملاهذهيفءاسنلاولاجرلانينبةرملاتاقالعلاسرامتتناك-ه.

.ناونعلاوأفلاحتلاولةريشعلانماضتْول،ةبوصخلاةدابعلثمةريثكتالالداهلتناكةأرملاو

:رظنا-

Stmthem, Mnْn lyn : Women in Between Fcmal roles in a male woeld. Mount Hagcn New

Guine, Seminar Press. London and New York 1972. p. 42m

،باجنالاقحاهلنكيملوجاوزلاقحاهلناك«موتينالاهةقبطنمول«موينيانلاهةقبطنمةنهاكلاه-ه١

ةناكمىفوتشسافلاو«متيكوشلاهةجرحنمةنهاكلاىثاتو.مهابتينمىلإءانبالالقتنيكلفثيحاذإف

موتينالاْواموتيفانلاىلإاهئانبابستنيثيحةمألاةباثمبنوكتمتيكوشلاولافطألاباجنابنمقيولقا

.اهيلإاهئانبابستنيودبعملاجراخشيعتانايحاتناكفوتشناقلاامأ

.١٤ص،سساسلاءزجلا:ميهارباليئاخيمبيجن-

.١٢٣لوم،ةميفقلاةيقارعلاعئارشلا:ديشرىزوف-

ةمينغكمقرشعىناثلانرقلارخاوُاىفاسوسىلإنوصاقلانمةخسنمامليعلهًالقندقف:اسبوس-٠ه٢

.برح

.٣٦ص،١٩٦٣ةرهاقلاولجنالاةبتكم.ميلقلاقرشلاخمراتىفتاسارن:ىرخفدمحاا.د-ه٣

.١٩١ص:ىرنهسميج،دتسرب-ه٤

.٤٠٤ىم:رفايهWaدييعلاةقبطوةماعلاةقبطىهوMashkenu.ةقبطوAmeluىهوةزاتمملاةقبطلا-هه

56. Hohns. : p. 7.

57. Haper. Rober Francis : The code of Hammusabi. Second edition, the university of

ctْncago. U.S.A. 1904, N. l32. 137, 156. l7i. Cook, op. 7ّ5.

:رظنا-ةمالاةبترمىلإةجوزلاهنهلزنينابالاقحنمفهيبًاةقفاومنولبةاتفنمنبالاجوزتاذإ-ه٨

Neufeld.: p. l40.



٤٦

٩o-٢١٧ص.لوألاءزجلا:موطاحنيللارون.

:رظناطقفةينوناقلاةيحانلانمةجوزربتعتاهجاوزلبقاهيبألزنمىفنكستىتلاةظعةجوزلا-٦.

Cook. : p. 90.

.ةضفلانمانمفضنىلإلقاشنمرهملادنحتةرابعةيلبابشپوقنىلعدجو-٦١

نفوةضفلانمادح1وانمنوكيةنهكلاةلاحىفو١٩١لوم،ثلاثلاءزجلا..هزولدةزعدمحم:رظنا

.ةضفلانمنملاثگوهفتالاحلامظعمي

:,4Newfeld.اهجوزةيكلمىفنيلبيصنحنمتتناكNuhmmاهلميقيالىتلاةلمرالا-٦٢ p. ll

:,Cook.شماه-٦٣ p. SS

64. The code of Hammumbi : N. l38. l49. l 62.

65. Cook, : p. 83 - 84.

Johns, : p. ll.

66. The code of Hammumbi : N. l 23. l50. l 60. l6 l. l6S.

67. The code ofHammmbi : N. lS7.

Thecode.اك4. of Hammurabi : N.68

69. The code of Hammamabi : N. l58.

70. The code of Hammurabi : N. l30.

كوهرمهلالادبعمىلإاهبامفدنعاهتخلدعقملمحتنْااهيلعضرفياهتخاجوزنمجوزتتىتلاتخالا-٧١

.اهتميخبموقتو

.٢١٩سم،قباسلاعجرملا-٧٢

٠Rikssuةيلبابلاةغللاىفجاوزلادقع-اك

Newfeld. : p. 2 l 0.

،١٩١٢،ةقرهاقلا،ةيبرعلاةضهنلاراد،ةيعامتجالاوةينوناقلامظنلاخيرات.بلاطوباىفوص.د-٧٤

.٢١٩سم

Neufeld, : p. 244.

75. The Code of Hammurabi N. l5 l. l 52.

اهجوزنئادنادقعلاىفتطرتشاواهجوزعمتلهاعتو،ةجوزكلجوتيبىفىتيعتةأرماتناكاذإو-اكا

قحيالفةأرملاانهنمهجاوزلبقنيملجرلااذهىلعناكناف،ةنيهركْول،ليقككاعنخاهلقحيال



٤٧

.ادباهتجوزذخأهنئادل

.(ادبااهجوزذخااهنئادلقحيالفاهيهعنتيباهلوخللبقنيلةأرملاكعىلعناكاد.اه

ءافياايوسامهيلعبجيف.لجرلاتيبةأرملالوخندعبةمجنلاو،جزلاامهيلكىلعنبلبترتاذ.ا)

.(نتلدلارجاتلا

TT. The Code of Hammunahi N. 14l.

78. The Code of Hammunahi N. 133 - l34 - 135 - l36.

79. Code , : p. 7i.

80. ne Code of Hammurabi N. 209, 2 l4.

الودالوالانمهابالالتقيال»هلمعنعلونسمناسنالكلعجفتابوقعلاماظنللمىربعلانوناقلا

.٢:١٦ا(لتقتهتثيطخبناسنالك.هابالانوعدالوالالَـتت

8 l. The Code of l Iammurabi N. laf.

تلوحتوةيبوبعلاتامسنمناكهيوشتلاناببسبتوملاةبوقعنمىسقاربتعتديلارتبةيوقمتناك-٨٢

.ةاضقلامامااذهمتيناطرْـشبثاريملانمنبالانامرحىلإجمرنتلابةيوقعلا

.68Johns.:رظنا p. ll. The code of Hammurabi. N. l

83. The Code of Hammurnbi N. l48. 149.

84. The Code of Hammumbi N. l 29, l30, l423.

85. The Code of Hammurabi N. l lَ0.

.نسلابنسلانوناقلاقبطقدرانلاىلعتوملاىهانزلاةبوقعتناكنايحألاضعبىف.

.Cook,p.رظنا la3

86. Neufeldd. : p. l72.

87. The Code of Hammurabi N. l 3َ3.

88. The Code of Hammurabi N. l َ3 l.

89. The Code of Hammurabi N. 129.

اهيلعقلطيناكىتلاةيعرشلاريغةجوزلاضييوNadituاهيلعقلطيىتلاةرهاملانيبقرافكانه-٩.

Sugenm

Neufeld,:p.180:رظنا



٤٨

ةجييزللملستومتختوةطيسبةفيصىفبتكتقهاطلاةقيتوتناك-٩١

Neufeid, p. l80.

92n The Code ofHammurahi N. 138 - 140.

Cp.133.شماهمارج٨٠٠-٤٠٠نيبحوارتتةنزولالقاش٦٠ىواسينملا،انم٦٠يواستةنزولا

نوسْـحمتكرشللىنمألادملا-١.٢

:.46Cook.شنماه p. l

Cook,:p.146.شمماه-١٠٨

93. The Code of Hammunabi N. l4 l - l43.

94. The Code of Hammurabi N. l48, 149.

95. The Code of Hammunabi N. l42.

96. The Code of Hammurabi N. l36.

97. The Code of Hammumhi N. l44, l48, l49.

9a. The ْCode ِof Hammurabi N. l35.

99. The Code of Hammunabi N. l72.

l00. The Code of Hammurabi N. l 73.

l0 l. The Code of Hammunabi N. ِl B, l84

l03. The Code of Hammurabi N. l78, l79.

l04. Cook, : p. 146.

l0S. The Code ofHammurabi N. lB0.

Johns.: p.6.

l0b The Code of Hammunabi N. . l76.

107. The Code of Hammurabi N. l644.

.٢--صهىناثلالصفلا-ىناثلابابلارظنا:ىوسيتلا-١٠٩

l 10. Nefeld, : p. l29.

lll.The.و14اك. Code of Hammurahi N

ll2, The Code ofHammunhi N. , l47.

هلالصالاىفوهوروشاهلالاضراحبصتلاعمهحجسادقو"AsSur"نمنوكتتةملكلا:روشل-١١٣

قيوشتلانكلو«راتشعهةهلالابطبترتتناكهتنابعوهنكومدههلالالثمماعلكتيوميوثعبيىعارز



٤٩

هلاللارقمروشاةنييمتْـماكىرجوسلادهعلاىفو.ةيروشالاةيروطاربمالانمزىفىبرحهلاىلإهولوح

،،ليلنا»

:EncyclopediaBibiice.-347-488.:رظنا VJ p

..ممرهيهلورممهمديبړيي

.١ال:١لوالامايالارابخا،:٢هنيوكتلارظنا.(..روشاومدايعماسونب)١٠:٢٢نيوكتلا-١١٤

.٣٠١سم:رًـفايهط-١١ه

نوناقلانمءزجنوكتةثهاثلاحاولالاهذهو١٩٢٠مامترشنوKuhiepeحاولالاتفشتكادقف-١١٦

ةرسالاىلإعجرتاهناىلإريشتتاراشلكًانهوةقحبهدييحتنكميالحاولالاهذهخيراتو.ىروسشالا

قئاثولانمحاولالانمةعومجمتفشتكاوةمييقلاةيروشالاةرتفلاىلإىهتتنوىلوألاةيلبابلا

.Neufdd.3..روشاىففحيپوىتلاةينوناقلاتتاعتتسملاو : p

.١٩٩ص،ىناثلاءزجلا:تنارويي-١١٧

ىوشالااهمسانعفرحتملا(ريماريمس)مسابةيقيرفالارهاصملاىفةكلللهلهترهتشا-١١٨

مسالاىنعمنوكيفةيوبحملاهانعم«تامرهىناثلاءزجلا،ةمامحلاهانعم«وسهلوألاهزجلاهتمامروس»

.١٨هلوم:رفايهط:رظناهةيوبحملاةمامحلا»

سلجتوهبنكىلع«لابنيبروشاهكلملادقوي«ىونينهةقيبحىفتميقاةبناملرثاىناطيربلافحتملاىف-١١٩

كلملاناكثيح،ةميلقلارصمىفعضولافالخباذهودناسمبىسركهبشيشنرعىطةكلملاهسقدنع

.نييواستمىيشرمىلعناسلجيةكلملاو

.ْ-Contenanرظنا p. l2i

l20. Nanfdd. : p. l45.

نمعاونأنعةرابعىهوةبطخلامامتلبقسيوعلالزنمىلإ(ويلبْرلا)Zubulluلسويىسرملاناك-١٢١

كانهو.ةميلولاىفمطقتىتلاماعطلاعاونأىتشبناجىلإزعاملاوأفارخلالثمتاناويحلاوماعطلا

.هتجوزلجوزلااهسقيةنيزتاوّـَـهوتارهوجمنمنوكتوDamiciمسابفرعيايادهلانمرختعٍون

.هتومدعبهعبرنمشيعتىكلوينلنلاNdmnuهتجوزلميقيجوزلاناكنايحالاضعبىفو

.Contenan:رظنا Georges : Everydaylife in Bablon and Auyria Fint publeshed, Edward

Amold. London l954 - l959, p. l6 - l7.

وموكلمظفللفمارملاىربعلاظفللالباقتىهوالقتةملكوهروشاىفجاوزلانعربعملاظفللا-١٢٢

.جاوزلاىفةأرملاةينوبعىلإريشي

Cook.:p.92.رظنا

l23. Neufeld. : p. l6 l.
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.

l24. Cantenau. : p. 16.

l2ii. Neufdd, : p. 244

نفلعنمتتناكةميلقةداعلدادتمااذهواهنفنبحمسيالوقناخلاىلعتيوملاببقاعتةأرملاتناك-١٢٦

.نيمرجملاثثج

.٢٨١صىناثلاءزجلاتناروبن-.٢٦٧سمقباسلاعجرملا-

.١٠٢ص،قباسلاعجرملا-١٢٧

.١٨٦صهقباسلاعيبرلل-١٢٨

.٦٧سم،هعمجدومحمدمحم.ه٤لوم،قباسلاعجرملا-١٢٩

.١٣ص،ىساسلاءزجلا:ميهارباليئاخيمبيجن-١٣١

l30. َContenau.: p. l 8.

ىقبيوتاماذإلزنملاةنايصلجأنم«ىكمونهDamaioiىمسيلاملانمافلبمهتجوزىطعيجوزلاناك-١٣٢

.جوزلاةوخاولهانبالاىلعاهتلاعانوكتفرصدقغلبملااذهنأهتافودعبتبثاذإنكلواهلاكلم

:,7Contenau.:رظنا p. l

مساواهمسالصتنيطلانمةريغصةمپولاهقنملوحىدترتنأوْااميِـيىط٠اسيسمسابتكيناب-١٣٣

.٢٠لومقباسلاعجرملا.افليس



ىناثلالصفلا

ديلاقتلاوتاومألاىفةنملا

ًةيويحلا-ةيفرعلا-ةيًـلاًـعْـلكلا

ىناعتكلاعمتجملاىفًةَوملا،ألول

:ةينيدلاتالقتعملاىفةأرملا

ىتلاةينيعلاتادقتعملاكلتىفثحبننأبجي،ىناعنكلاعمتجملاىفةأرملاعمهوروصتنىكل

.عمتجملادوستتناك

ةهلالاِنمنوكتتىاةيوصخللنييساسالانمرصنعلالثمتىهو:ةيئاتثةيناعنكلاةهلالاف

،هلةقهارملاةلعبلاوهبصاخلالعبلادجويرثاكتلاوجاتنالارداصمنمردصملكىفف،هلالاو

«لياهىناعنكلاهلالالاثملاليبسىلعًو.هرارمتساىلعةظفاحملاوهتيامحباممناموقيىكل

ةفصاعلاهلا«لعب»مهلْـسنمناكثيح،ةهلآلاملاعيفنييسيئرنيصخشك«ةريشع»هتجوزو

حورلاولامجلابتفصتاىتلا«تانع»مهتخاوراسلاوتبوملاهلا«تيوم»هميرغوهوخاو،ةيوصخلاو

نمريثكلاكانهناكو.ضرالاوءامسلانالثمي«ةريشع»ةهلالاو«ليا»هلالايملكو(١)ةيوقلا

«تنبت»اهمساةهلا(٢)ةجاطرقىفثانالاةهلالانمو،ةفلتخملاةعيبطلارصانعلثمتىتلاةهلآلا

ماقيناكحبنملكبناجبو(٢)هتبيبحْولهتلثممىأهپلعبهجو».ىعدتو،«لعبهقوفتتناك

(٤)حابشألانمرشبلاىمجتىتلاةهلآلادوجولراعشكةراجحلانمناًدومع

لاجرلاناكف،نيسنجلاةكراشممزلتست-ىتلاسوقطلانمريثكلاةهلآلاةدابعبحاصتو

سوقطلاهذهىفنوغلابيو،زومتهلالاايومىلعدادحلاونزحلاسوقطىفنوكراشيءاسنلاو

ةعفترملانكامالاىفءاسنلاولاجرلانيبىسنجلاطالتخالامتيو.ةيناثةرمهلالاثعببمهناميال

نيمربعلادنعتفرعىتلاةيوشالاةيلبابلاراتشعىهو،«ترتشع»ةهلاللةدابعلاسوقطءادأل

ةنسلاف،نييناعكلاتادقتعمىلعةعيبطلارثاسَـكعتسوقطلاهذهو(")«تووتشع»مساتحت

سفناهلةركلاوأ،ةثنؤملاةهكالاتناككلنلو،فافجوْا،ةيوصخةنسام'اناعنكىفةيعارزلا

.ةعمهألا

-ن١-
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:ديلاقلاوفرعلاىفةاًرملا

ةصاخةينوناقداومبانلمتملاهنكلو،بعشلااذهنيناوقو،يناډاع٠ىلع«تيرجول»راثاتلد

لدتسيودجودقنوكينأودبالماظنلااذهلثمنأنونظيًنيسرادلاضعبناكناو(٦)هب

تيرجولراثأفاشِـتكا.دعبةصافيوىربعلاعيرشتلاىفىناعنكلارثألاىدمبكلذىلع

دالبلانأىلإناعنكبصاخعيرشتدوجوملعنوسرادلاللعيو.ميلقلادهعلارافسلباهتقالعو

نملكىفةلئاسلانيناوقلانوكتنأوياممىلبابلاو،ىرصملاريثلتلابتغبطصادقتناك

.ناعْـكىفاهبلومعملاىهنويلبلا

نمجيسنلاولزغلاةعانصتناكو،نهملاىتشبلمعلانمةأرملاعنمتدويقكانهنكيملو

ةليمجلاسبالملابناعنكءاسنترهتشاو(اللزنملالخادةأرملااهسرامتىتلالامعألامهأ

ريثأتلايلإعَـجريةراجتلاو،جيسنلانفةأرملاملعتىلعلاثمألارفسديكتتو.ةنولملا

(٨).ىناعكلا

تركذدقفريطاسألاقيرطنعاهنمةروصنيرتنأنكميةرسألاوجاوزلاديلاقنلةبسنلايو

دحأىفءاجدقف،ةْـهلآلاجاوزىفىتحايرورضناكرهملاعفننأةيناعنكلاريطاسألا

«لاكن»ةيرمقلاةهلالابرمقلاهلا«سشيوابهتا»وهوةهلألادحقبةقلعتملاةيتيرجوالاصوصنلا

.سورعلادلاولرهملاعفنيفوسهنا

اهيبألسيوعلانمثعخْدلسسه

ةمضسفلانملقاشاسفلا

بمنلانمفالآةرشعىتحو

دروزالللانمرهاوجلسْرطيس

اموكلوقحلااهللعسّـَـجلسس

(٩ا«...قئادحاهبحلقح

ىفءاجامبماظنلااذهىلعلدتسادقف،ناعنكىفاضيأًارشتنمةطوللاعفنماظنناكو

فرعامبهانعمىفطبتريهنأضعبلاضرتفا،اظفلاهيفركنىتلاةيتمرجوألاشوقنلاضعب

متيجاوزلاناكنايحألاضعبىفو(١٠)اهلارظانمنوكيكنلو،ةطويلاظفلبنيمربعلادنع

ةنبانمءانبألادحأجوريدقتانبودالوأنيتلئاعلنوكياسنعف،لدابتلاقيرطنعرهمنونب

متيدقو.رهملاةميقلعفننونهئانبادحألاتنبةلْـماعلاهنهنمذقنينأىلعىرخألاةلئاعلا
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ةئيسلاةيعامتجالاهفبووظلةجيتنرحلجرةنبالجرلاىرتشينابىنبتلاقيرطنعجاوزلا

نونوكيدالوتلانافجاوزلامتاذإفههئانبلولهبواق1دحألوأ،هلةجوزامنختيناطرشب

ج٠اوزلاناكنايحألانتعبىفو.ةرححبصتاهبجاوزلابغري.ملاذإفمهبافرتعچو،ارارحا

(١١).ريصقلجألطابترالانوكينابنياوزلادقعحمسيدقفةنيعمةرتفلمتي

ىفركندقفريطاسألانمكلذىلعلدتسيةرشتنمةداعتخالانمجاوزلاةداعتناكو

.تقولاسفنىفاهلًاخاو«تانع»ةهل5الاجنناك(١٢)ءلعب»نأ:ريطاسألاهذهىدحا

ىلإمهنمتلقتناونيمرصملاىدلةرشتنمةقيقشلاريغتخألانمجاوزلاةداعتناكدقف

كولملانيبةصاخيواعئاشبألاسمتخألانمجاوزلاناكثيحنيمربعلاونييناعنكلانملك

.ةيعامِـتجالاةناكملاىفيييواستمنانوكيةلاحلاهنهىفنيجوزلانأل

ىيرعلاعمتجملاىفةارملاهايناث

نوناقواةمظنمةموكحىلعةيلهاجلاىفبرعلادنعةيعامتجالاةايحلاسسأمقتمل

راشلانوناقناكو.ةقثبىعارتىتلاىهةثوروملاديلاقتلاوفارعالاتناكلبعوضوم

بسنلاوةبارقلاةركفتروطتدقفلئابقلاديلاقتهيلعموقتىذلاساسألاامه(١٣)،راوجلاو

ىفترولبتمث،ةريشعلاىوتسموهو،ىظلسىوتسمىنلاىلعايعرشاقحتحبصأنأىلإ

.رأثلابذخألانوناقىفمنلاةطبار

:ةيبرعلاديلاقتلاىقةاًرملا

نباوارححبصيةرحلانباف،ةأرملانْاشءالعاىفريّـبكرثأةبسنبىبرعلازازتعالناك

ىلإبستنتلئابقلانمريثكلاتناككلذل،بألاسفنلبستناولىتح،ادبعحبصيةمألا

تايبرعلاءاسنلاضعبهبعتمتتتناكامىدمىلع٠لديىبرعلاصصقلانمريثكو(١()مألا

لجرىلعىدتعينأعيطتسيملةوقنمهلاممغربرعلاكولمدحأنأىتحةزعوفرشنم

تلمعنمنهنمفلامعألاةفاكىفكراشتتناكةأرملاو(١")برعلاتافبرشىدحاهتراجْادق

ريطلانرجزينكفرحسلاوةناهكلابتلمع.نمنهنهو،دَّواىنبةيببط«بنيز»لثمبطلاةنهمب

(١٧)ءاسنلارعشأنمتناكوءاسنخلالثمرعشلاًىفنهضعبتْـعبندقو(١٦)لبقتسملاةفرعمل

ىهوشاشرتناكو(١٨)اييونزةكلملابرعلاتاكلمرهشأنموةسايسلابةأرملاتلمعدقو

تناكءاسنلاضعيو(١٩الاتقلاءانثأاهتليبقدارفألىأرلاعجرمءىطةليبقنمةيوقةأرما

ىفبرحنمرثَـكابوشنىفةأرملاتببستدقو(٢.)مهرابخأةفرعملءادعألاىلعسسجتت



0٤

نيبلاتقلافقوللختتةأرملاتناكنايحألاضعبىفو.سبپوسبلابرحاهرهشلنمةيلهاجلا

سحادنيببشنىذلالاتقلافقوىفتحجنىتلا«سبوأتنبةيهب»تلعفاشملئابقلا

هللاوتلاقسرعلاسبالماينترماهاتادقوثراحلاتأراسنعفنايبنوسبحةليبقىفءاربغلاو

لتقيبرعلاوءاسنللغرفتا:تلاق؟فيكو:لاقف.كيفهارأالامفرشلانمتركندقل

عمتسادقو(٢١).مهنيبحلصافموقلاءالؤهىلإجرخأتلاق؟اذامولاق.اضعبمهضعب

هلاتقىونيىرسكناكو.هنعىفعفوفعلاهنمبلطيو/رسكىلإبممنفهتجوزةميصنلنامعنلا

.هنمرفنأدعب

نهجپنيفهتانبىلعةقلطمةطلسهلبألانأةماعلاةدعاقلاتناكفجاوزلاديلاقتلةبسنلايو(1)

جاوزلاهاسنخلاتضفردقفنهجاوزأرايتخاةيرحءاسنلاضعبلناككنعموءاشينمب

ىلعهتلضلونايفسابأةبتعتنبدنهتراتخاو،هموقديسناكو«ةعصلانبديرد»نم

.«دمعنبليهس»

تاودأوىلحلانمايادهلامدقتتناكولابجلانمدنعةروصىلععفديرهملاناكامابلاغو

ناكنايحألاضعبىلو.ديصلانممټاوخول.ةمايعلثمةنيمثلاءايشألاعاونأىتشوةنيزلا

(٢٢ا.لدابتلاقيرطنعرهملاعفننولبمتيجاوزلا

تناكةمينقلابرعلادنابىفف،مألاةهجنمةبارقلادييحتةجيتنىتلتجاوزلاعناومتناك

ةرتفلءاسنلابلاصتالامرحيدقو(بلمألانمتخألاومألاىلعةروصقمةمراصلاعناوملا

،رمخلابرشوءاسنلانععنتماوهرعشوهمادرلهلهملاهوْـحارصقبيلكلتقمدعبف،ةدنحم

ناكنايحألاضعبىلو.نمرخآةئامرستيو،سبعىنبنملجرةتاملتقينْابهرذنمتيىتح

ابلاغو(٢١).سحادبرحىفثدحامكرأثلامهلمتيىتحءاصنلانولزتعيةليبقلالاجرلك

ةمالسلج'انمبراقالانمج٠اوزلانولضفيالاوناكناو،ةريشعلاقاطنىفمتيجاوزلاناك

،،.٢)
ا'.سسا

فوعياموهوتقؤملاجاوزلانمعونمتيدقفجاوزلانمةفلتخمًاعاونأبرعلافرعو

ىصخشلادقعلالكشذخأيلببألاةْـقفاومبلطتيالوهو«ةقيدصلا»وًا«ةعتملاجاوزب»

هلكشىفةراعدلاعمًايواستمهرابتعابجاوزلااذهةيلاتلاروصعلاتنادْادقو،ةدملدنحملا

لجرلاناكدقف«عِاضبتسالاحاكني»فرعيتقؤملاجاوزلانمَرخأعونكانَـهو(ماعلا

نوكينأىفةبغركلذنولعفياوناكو.رخآنملسنىلعلصحتىتحةرتفلهتأرمالزتعي
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تاقبطلانيبالاارشتنمنوكيملجاوزلانمعونلااذهو(٢٧)بألاتافصسفنهللسنلا

.عمتجملاىفاينللاةيعامتجالا

هذه.تناكو.مهنيبتانبلادلوةداعترشتناو؛ثانالانوهركيوروكنلانولضفيبرعلاناك

لاوحألاءوسلوأ.هتانبرسانمهفوضيوهبسنىلعىبرعلاةريښپةقلعتمةداعلا

(٢٨).ةيداصتقالا

ءامتنالابسحءانبالامسقيةلاحلاهنهىلو،برعلانيبةعئاشتاجوزلادلعتةداعتناكو

.مالل

ىفلجرلاكشةلاحىلو،تابوقعلاعاونادشلبةأرملااهيلعبقاعتةْـميرجانزلاناكو

«ةهكلنلاهاهجيو٠اهمهتلهحيخةبقعتبنيدنهخ.نهاكلاىلإاهعممكتحينأهيلعناك،هتأرما

.اهتماربنهاكلاتبثاكانهونميلاناهكدحاىلإاهتريشعنمموقو،اهيبأعمتبهذةنايخلاب

اهجوزقهاطىفقحلاةأرملاىطعيناكىبرعلافرعلاف.(٢٩)اهجوزنمقالطلاىلعترصأو

.تاماهتالاهْدهلثمىف

قاوسألاىفةرشتنماياغبلاتويبتناكو،لاجرللةبسنلابامرممنكيملانزلاو

٠ىرم٠الثدحامكهتليبقنمدرطللهضرعيروجفلاوقسنلاىفلجولاىرامتنكلو(٣٠)،نلملاو

.سيقلا

متيناكقالطلاو،ةأرملاولجرلانيبلاصفنالامتيناك،ةيجوزلاةقالعلالشفةلاحىف(ب)

وبْاوجنلانيبنبولاقافتالاقيرطنعَول٦هتښينللجرلادرطقيرطنَـعاما

رثكأمحلانماهبراقبةأرملاطابتراىلإقالطلاىفةلوهسلادنهتنأدقو(٣١)،ةجوزلا

أجلتنأالإ،اهتيامحنعاهلهاىلختيىتلاةقلطملامامانكيملف،اهجوزباهطابترانم

.ىرخاةليبقنمراوجلابلطىلإ

،اهجوزىدلةلوبقمريغاهسفنةأرملالعجتدقف(٣٢)،قالطلاقحنهلءاسنللضعبناكو

تريغتقرشلاىلإتناكنافةميخلابابهاجتارًـييغتىهتايبرعلانيبةعبتملاةقيرطلاتناكو

(٢٣).لامشلاىلإتريغتبونجلاىلإتناكناوبرغلاىلإ

لجرلاقحنموهنمًالماحتناكاذاجاوزلانمهتقلطمعنميناهناكماىفناكىبرعلاو

ةأرملااهيفتظقتخاىتلاتالاحلاضعبكانهتناكناو،قالطلادعبءاتبالابظفتحينا

امهلنباىفهتأرماعمعزاثتىلؤنلاًدوسالاوباناةييرعلاتاياورلاىدحاىفف.اهئانب'اب
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.هماعوىنطبناكىنبااذهريمالاهللاحلصا:ةأرملاتلاقفهذخألكدارأو«دايز»ىلإاعفارتو

ىتحماوعأةعبسكلذبلزأملف،ماقاْدإهظفحأو،ماناذإهولكا،هماقسىيشوهمانفىرجحو

هذْـخطينأدارأهعغنتبوجرو،هعفنتلمأوهلاصنواتعكوتساوهلاصختلمكو،هلاصفىفوتسا

هلمحتنألبقهتلمح:دوسألاوبالاقف.ىرسقلواحوىرهقدارأدقفىنفصناف.اهركىنم

همهلأو،ىملعهحنماوهدواميوقتىفرظناو،هبتلأىفهيلعموقااناو،هعضتنالبقهتعضوو

هتلعجوافخهلمح.هللاكحلصأقلص:ةأرملاتلاقف،هلبتلمكتسيوهلقعلمكيىتح،ىملح

انعدوكنمهبقح1ىهفاهدلوةأرملاىلعدلرا:دايزلاقف.اهركهتععقبووةوهشهعضوو،القث

د(٢٤).كعجسنم

اهيلعفراعتملاديلاقتلانمودادحلامسارمميقتنااهيلعناكاهجوزتبوميىتلاةأرملا(ج)

(٢").ةأرملااهلالخنمزتتالةلماكةنسةدملاهذهنوكتنأ

امننع:لاقفجاوزلااذهىربطلافصوبرعلانيبةعئاشءاسنلاثاريمةداعتناكو

هبوثبىقلاولاحلاىفملق1اذإلجرلاثيروناف،ةلمراكرتيوهنباولهوخأوألجرلاوباتيومي

وأ،تيملاصخشلاهعففدقناكىذلاقباسلاوهملاسفنباهنمجوزتينأهقحنمناك،اهيلع

بلطنوكيةلاحلاهذهىففاهلهأىلإتبهْدوتمضفر.اذإفاهرهمذخليو،،رخآلاهجووينأ

نأدعب،ءاسنلاثاريمىفةداعلاهذهمالسالالطب1دقوام)ىهاهصاصتخانماهدي

اباناهللالوسراي:تلاقو(ةكن)هللالوسرىلإ«ىسوألاماصعنبنيعمتنبةشبكهْتبهذ

اهلزنمىفىقبتنألوسرلااهرْـسف،يلعقفنيملوىنرضأدقوىحاكنهنباثروفىفوتسيق

اوثرتنأمكللحيالاونمّانينلااهيْاايه:ةميركلاةيآلاتلزتف،هللارمأاهيفىتايىتح

نهورشاعوةنيبمةشحافبنيتماينأالإنهومتيتأامضعبباوبعنتلنهولضعتالواهركءاسنلا

(٣٧).«اريثكاريخهيفهللالعجيوائيشاوهركتنأىسعفنهومتهركناففووعملاب

قوقحونامألاىلإةجاحلاوةكرتشملاةحلصملاف،اْـيهادباماظنبرعلانيبةيكلملامايخنناك(د)

،ةليبقللةكرتشمةيكلمىعرملاىضارلف،ةياغللةيئادبىعامتجالاهانبلااذهلثمىفةيكلملا

وأحالسنمةولحمءايشألةبسنلايو،ادجةقيضدولحىفالإةصاخلاةيكلملافرعتالو

.ثاريملاقيرطنعوللوبقلاوضرعلاقيرطنعمتيةيكلملالاقتناو،مهسوأسوق

لوؤيالءاسنلانأبرعلاننسنمةنسفثاريملاىفقحىأنهلسيلتانبلاوةجوزلاو

فيسلالمحينمالإانثريالكلذىفنولوقياوناكو،نشلاجرلاثاريمنمنمهيلا

اي،اهئايلوأنمدجونمبرقُـلف،نكيملنافهنباهثرولجرلاتاماذإف.ةضيبلاىمحيو
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نهلنوكيهزاسنو،ثراولاءاسنوتانبىلإهماسنوهتانيمضينيحىلع،امعولاخأناك

ءارحصلافارطأىفشيعت٠ىتلالئابقلاضعبنكلومهيلعاممهيلعونهلام

ثرتناةنبحالسيلنكلوةيكلملاىفقوقحلاضعبءاسنلاتطعأضرألاةيكلمفرعتو

ىفهبالومعملازامنوناقلَِااذهوةديميولاةنبالاتناكاذإىتحضرألافصننمرثكا

عيطقلاةيكلمىفاقوقحءاسنلاىطعتتناكلئابقلاضعيو(٣٩)ةيمالسالالونلامظعم

املكهيلإرضحينأهحارسقلطيىكل«هبتع»طرتشا«ماتسب»رسأاسنعلاومألاو

(٤.).اهجبوهبناجىلإلامجنمهكلمتاملكو«دعسمنبسيق»نمهمأهتثرو

لبابورصمىفناكامسكعبديبعللةبسنلابةمراصريغةيعامتجالانيناوقلاتناك(د)

رداصممهانماناكقيقرلاةراجتورسألاو('١)ىمسرلااهانعمبةيبوبعكانهسيلف

هامالاقمرطنعءانغلانفبرعلافرعدقو،ةكمىفةرشتنمتناكةراجتلاهنهو،قيقرلا

نايعدتركبنبةيواعملناتمأبرعلامعزىفءانغلابادشنملْولف.تايمورلاوتايسرافلا

ناحلالابىبرعلارعشلانقتينكنهنألءامالانيبامهرثأىلعءانغلاعاذمثنيتلارجلاب

ىلإاذهةيسنجلاةيحانلانماعييسفرصتتحتةمألاتناكو('٢)ةينانويلاوةيسرافلا

نلْـصفيتايبرعلاءاسنلاتناكو.اهتناسةمدخيفلمعلاو،لبالاىعرنماهتابجاوبناج

لئابقلاءاسنارسْاينأبرعلاسيبةداعلاتناكف.('٣)رسالاىفعوقولاىلعتوملا

.مهتماركنماوطحيىكلةيلاعملا

.ةريسألاحارسقالطاةلاحىفىتحديسللاكلمنوقبيهامالاوىرارسلاءانبأو

ميدقلانيعلاعمتجملاىفةأرملاااثلاث

:يييربعلادنعةرسًالانيوكت

«بألاتيي»لثمةيعامتجالاةقالعلانعربعتةدلحمريغتارابعىربعلابعشلامدختسا

meوأ«روهمجpظفلميختساامك('‘)مينقلاىربعلاعمتجملانعربعيل«مألاتيب»وْا

ةجوزلاوجوزلاىلعرصتقتالةريبكةرسأةيربعلاةرسألاف،ةيربعلاةرسألاىلعلديل«ةفئاط»

ىفةرسألاةركفف،مهئانباو،ديبعلاو،ىرارسلاوءانبألاءانبأىلعاضيألمتشتلب،دالوألاو

.هلكسنجلاىنعتدقلب،لككبعشلامضيلاهلولدمعستينايحألاضعب

ةيصخشلاو('")بعشللابأربتعاىذلاميهاربإةلتاعوهةيربعلاةرسألالحضاولالكشلاو



ه٨

ةليبقللةيسيئرلاةدحولاوهبألاتيبفةليبقلاسيئربألاةيصخشىهةرَـسالاىفةيسيئرلا

.(٢٦اةرسألاىلعنادمتعي٠داصتقالاو،نيللاو

مألافنيبارقلابرقيىذلاتيبلاسيئروهوةرسألانوئشلكبموقيىذلاوهبألانامغرو

باستنالاساساىلعمسقتترشعىتثالاطابسألاو،ةليبقلاةناكمَدييحتىفىربكةيمهااهل

ةرحلالسئنيبقرفيىربعلاعمتجملاناكدقف«ةهلباو«ةفلز»امهتيراجپو،«ليحارا(و،«ةتل»ىلإ

نمةرسألاةرجهىلعريشتهلنوكيدقتايظحملانمجرخيىنلالسنلااذهوهمألالستو

ىلإىمتنتىتلاطابسألاو((٧)لمشلااذهلةميلقلاةرسألاضفرلةجيتنىلصألااهنطوم

قوفتببسلاسفنلو،ةناكمنمليحارلناكامببسبطابسألاةيقبىلعتقوفت«ليحار»

ءامتنادحتىتلاىهمألاف،نييناعنكلابطلتخيناكىذلا(")«وسيع»هيخأىلع«بوقعي،

.ةيقرعلالئابقلانيبناكامكةعامجللىدوهيلا

:ةيريعلاديلاقتلاىفةاًرملا

دقفبألاةهجنمبرابالاةصاخو،ةلضفمةداعبراقألانيمجاوزلاةداعتتاك(ا)

ةناكمبعتمتيىذلاديسلانإف،()مسيهاربالاتخأ('٨)ةراستناك

برقاىوسهلاكيرشهلعجيلةناكملاهنمىفهسلثامينمدجيالةصقومرم

(هيبأةحيصنىلعءانبهمعةنبانم«قحسا»جوزتوتخألاىأبرامالا.

لجرلانيبةقالعلاو(يمربعلانيبةعئاشةداعمألابراقأنمجاوزلاناككلذك

،ةيِـسلالجرلاتايفلخوةأرملاةناكمبسحىرخْاىلإةليبقنمفلتختهجوو

تناككلتك،مارتحالاو،بحلالكبهتجوز(مالسلاهيلع)ميهاربإلماعدقفةيعامتجالاو

.لزنملالخادىفرصحنتةأرملاةمهمتناكنايحألامظعمىفو،هتجوزعمقحساةقالع

ىلإةدوعلابوقعيدارانيحفتاعزانملاضفىفارونبعلتنايحألاضعبىفتناكناو

(٥٢).هيخأليميوهنيبفالخلاضفىفًايساسأًارونهتاجوزتبعلناعنك

ةجوزلامقعةلاحىفةصاخوىربعلاعمتجملاىفةرشتنمتاجوزلاديعتةداعتناكو

ةراستحرتقادقفةيرسوْاةيناثةجورذاختابةلاحلاهذهىفلجرلامزليناكفرعلاف

نباىنبتةداعنكتملو،اهنمبجنيىكلةجوزرجاهاهتمأذختينأميهاربإاهجوزىلع

دعبرجاهوةراسنيبعارصلاأشنكلنلو،تسلجودقةجوزللايقيقحانباهرابتعاوةيرسلا

هنالىناعنكلابعشللنأربتعيناكوةروكبلاىفهقحبوقعيهبلسىذلاقحسالركبلانبالاوه:وسيع(ه)

.(٤.:٣،٣٦ه:٢٧نيوكتلا)موقَّامساباضيافوع



٥٩

«ةفلز»امهتيراجبىرستو«ليحارابو«ةئيل»نيتخالانمبوقعيجوزتو("٣)ليعامسادشايم

تاجوزلانمدعذاختانيعلاىلعمتحتلسنلاةدايزىفةبغرلاتناُـكدقف«ةهلبهو

٠ىدارسلال

منختسادقونيمرجملابراابلاصتالاهنأانزلانعميثقلانبغلاعمتجملاموهفمو

بعشلااهبفعموفةيبنوهيلاريغبوعشلاضعبىلإاهبسنوانزلاةفصمييقلادهعلا

بصعتملاموهفملااذهنويربعلامدختسادقو(وللسننمهنألىنومعلاو،ىباؤملا

.ىرخألابوعشلاهاجت

بوامالانمول،ةريشعلاسفننممتيناكجانلانألامبرةليلققالطلاتالاحتناك(ب)

هذهىفةقلطمللنكيملوهتجوزللجرلادرطدوجمبةطيسبةروصبمتيناكقالطلاو

("٥).قوقحىأةلاحلا

تناكدقفةيربعلالئابقلانيبةرشتنمجوزلابراقادحأنمةلمرألاجاوزةداعتناكو

.تالاحلاضعبىفهيبانموا،ىفوتملاجوزلابراقادحانمجوتت

ةبسنلابةكربلاةركففمهئابأنماوكرابينأدعبالإءانبألاىلإلقتنيالثاريملاواج)

رسفيامةليبقهاخرو.رشلاوأريخلابلجتماعهجوبنييماسللةبسنلابىهامكىناربعلل

رطقو.ناعنكنعلاحوننألءانفلابناعنكىلعمكحدقو.ةكرباهوحنمدقاهفشاسأناب

كرابدقحوننألاوحلفينْامهيلإبستنتاهناتلقتعاىتلاىرخألابوعشلاودوهيلل

ةيناثةرمثاريملادادرتساهناكباىفنكيملنعربعلابألاو("٦)كرتشملامهفلسِىفماس

ىفنكيملوسيعهنأًادقتعمبوقعيقحساكراباسنعفهئانبأدحألهعنمينْادعب

(٥٧).هتكربدرتسينأهناكما

.روكذءانبْادوجوملعةلاحىفىتحثاريملاىفقحىْاتانبللنكيملةعيرشلالوزنلبقو

«ليحار»ءانبأبوقعيلضفدقو،ةلضفملاهتجوزءانبًاىلإهثاريملقنينأبألاقحنمناكو

.قحلااذهنمبألاعنمىدوهيلاعيرشتلانكلوهئانبأةيقبىلع

:ناعنكىلإلوخللادعبةيعامتجالاعِاضوًالاروطت

،دحاولصْاْوا،كرتشمِحيراتنيمربعللنكيمل..ناعنكضرأىلإدوهيلالوخينلبق

،ةيمارآلاةعومجملانمرحنتوةغللاىفكرتشتىتلارصانعلانمدنعنمنونوكتياوناكف

ديلاقتلاهذهتحبصأةرخْـلتمةرتفىفو،ىبعشلاهبسلأهلو،هبصاخلاهخيراترصنعلكلناكو
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.٦

ةدحولاىهةرسألاتحبصاو،ىلبقلالكشلاىفتخاجسرلتلايو(ُ)ةسناجتموةرهصنم

،ىحاونلانمريثكىفةريشعللةعباتتناكةرسألانأنممغرلابوةليبقلانمالدبةيساسألا

لكشىلإهطبببرتقتواعاستارثكأرئاشعلاتحبصأامنيبومنلاىفةذخاتناكاهتيمهْاف

قبسيملةيطمةيمهااهلوىتاذلاءافتكالابعتمتتةرسألاتحبصأو.ةيموقلاةايحلانمبيرق

دعاستتايتفلاتناكو،ةرقتسملالزانملاىفةايحلاىلإنويربعلالقتناو("٩)اهيلعتلصحنأ

ةقلعتملادايعألابلافتحالاىفءاسنلاولاجرلاكراشيو.مركلاعمجىلو،لقحلاىفلمعلاىف

ىفةاعرلارثكاذإو،ىعرلامايخاهنومسيمايخىفنوميقيومهنلمنعنولعتبيفىعرلاةنهمب

.هليمزدويحىطختينأنونهييصنىفلجرلكىعريومهنيبضرألانومستقيدحاوناكم

(٦.)نوصقريونونفيو،نويرشيونوكيفةبسانملاهذهبلفحماقيمانغألارعشصقدنعو

.مهنملكةووثدنحيىذلاوهعيطقلاو،ضرألانمهكلمتاميفةيواستمتناكلئابقلاعيمجو

ىعرول،ضرألاثرحىفلجرلالمعزكرتيامنيبلزنملاىفةيسيئرةفصبزكرتيةأرملالمعو

داقىذلانوعدجىتحورخآلاامهنملكنونواعيناكءاسنلاولاجرلانمالكنأالإ،منغلا

نأنمفنْاينكيملرئاشعلانمريبكدنعنيبهتمكحبفرعو،نيبراحملاىلعفرشأوشيجلا

امكديسكونبيالةرسألابرف،ذيبنلاةرصعمىفلكلاعضينأول،هترسألحمقلانحطي

بحلامهطبريىتلاهترسأدارفأنمابيرقناكهنكلو،حاتفيوقحساسحصقىفتحن

لزغلالامعْابنمقتو،اهترسألماعطلادعتلةركبمةعاسىفموقتءاسنلاتناكو(٦١)مهافتلاو

داليمبنوجهتيبنوبَربعلاناكو.برحلامئانْـععمجىفكراشتو،هايملاراضحاو،جيسنلاو

لدترورسلا،حرملالثمتانبلاىلعقلطتىتلاءامسألاضعبف.تانبلاوءانبالا

لجأيمءاسنلابةيحضتلالثمةميلقلامهتاداعضعببنوظفتحينويربعلالظوكلنىلع

نمصلختلاو(٦٢)هعبجةيرقىفثيحامكادبعفيضلااذهناكولىتحفيضةيامح

(٦٣ا.ةاضقلارصعةياهنىفالإمتيملةمينقلاتاداعلا

:لوقلانكميةياهنلاىفو

ةفللاىفكرتشتلئابقلانمةعومجماوناكمهنكلوكرتشملصْامهلنكيملنيمنيعلانأ

.اعملئابقلاهنهتجملنامث،صاخلاهخيراترصنعلكلو،ةيمارآلاةعومجملانمردحنتو

بعشلامضلاهلولدمعستيلبدالوالاوجوزلاىلعدمتعتالةريبكةرساةيربعلاةرسالاو

:ةيربعلاةرساللناجنومندجويفهك



يك١

بالاىلإدالوالابسنيوجوزلاةرساىلإتايتفلامضتتثيحةيوبالاةرسالالوألاجِدومتلا

ةرسالاسيئرحيصيىذلاركبلانبالاىلإثاريملامظعملقنيوبالالزنمىفروَـكنلاىقبيو

.ميهارباةرساىفهانيأرجْدوًـمنلااذهوةيناصتقالاوةينيعلاىحاونلانعل٠وسملاو

اهدارفادحاحبصيوهتجوزةوساىلإجوزلالقتنيثيحةيومألاماظنوهوېناثلاجذومنلاو

ةرسالاهذهنوكتابلاغو.بوقعيةرساىفهانيأرجذومنلااذهوةجوزلاىلإءانبالابسنيو

.ةنبالادالواىلإثاريملالقتني.ةلاحلاهذهىيوروكنلاءانبَالانمةيلاخ

ىنبو.ةريشعلاسفننممتيناكجاوزلانالةرنانقالطلاتالاحتناكتالاحلامظعمىلو

ىفمتيناكىناثلاجاوزلاف،ةديسلاةطلسلعْـصختةيناثلاةجوزلاتناكتاجوزلاديعتةلاح

تناكو.قوقحىانونبةجوزلادرطمتيناكقثاطلاتالاحىلوءامالانم٠تالاحلامظعم

دضمراحمكانهنكيملوبالانمميهارباتْـحاةراستناكدقفطقفمالاةهجنممراحملا

ىفقوقحىأءاسنللنكيملو.ةْـيلوليحارنيتخالانمبوقعيجوزتدقفنيتخالانيبعمجلا

دحتيناكطابسالاعضونالةماههناكمىفةأرملاعضيناكفرعلانافكلذمغرو.ثاريملا

.امهتيواجپوةنيلوليحارىلإهامتْـماللاقبطتمسقدقرشعىثنالاطابسالافمالاعضولاقبط

نمجاوزلانمجتانلالسنلاىلعةلالدلليييربعلاىدل«انزلاءانباهموهفمملختسادقو

بلسوهرواجملابوعشلاىلعءادتعالاىفقحلادوهيللىطعاموهفملااذهو.ىرخالابوعشلا

ركفلاىعديامكليئارسإبعشكرابملاهلسنعمبرلاهدقعىذلادهعلاجراخمهنالاهِـضرا

.ىنويهصلاموهفملاةملخلميفقلادهعلاصوصنفظوىةلاىنويهصلا

قرشلاةقطنمىفةدئاسلاديلاقتلاوفارعالاعمةيربعلاديلاقتلاوفارعالاهباشتمغرف

نعنوفلتخيمهتلعجىتلاةيفاقثلااهتيصوصخاهلتناكةيربعلالئايقلاناالإميلقلاىنينألا

.ةقطنملابوعشرئاس
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ِلوألابابلاةصالخ

اهتايحميظنتىفتلمتعادقنمرهنلانيبامتكمبىتلابوعشلانأانلحضتيقبسامم

ةيعيرشتلاهنيناوقهلتناكىلبابلاوىرموسلابعشلانملكفةمظنملانيناوقلاىلعةيعامتجالا

نوناقلاىلعجورخلاناكو،روشأىفنيناوقلاهذهتقبطدقواقيقناينوناقاميظتنةمظنملا

عيرشتلولولبابىفةميطقلاهيناوقللةياهنىيارومحنوناقربتعيو.ةيوقعللدرفلاضرعي

.نيرهنلانيبامدلبىففرعدقلماكىنوناق

وامظنمنوناق.نلعمهتايحميظنتىفاولمتعيملفىربعلاوىيرعلاوىناعنكلاعمتجملاام1

ةوقاهلتحبصاىتلاةټووملاديلاقتلاوفارعألاىلعنونمتعياوناكمهنكلو،ىمسرعيرشت

ةيعامتجالاهتايحىفترثأةفلتخمفورظهلناكبوعشلاهنهنمبعشلكو.نوناقلا

نمألاوىداصتقالاهاخرلابعتمتيارقتسمابعشىناعتكلابعشلاناكامنيبف.هتاداعوهنيناوقو

ةبوصخلانعهدئاقعلناكوةيرصملاوةيلبابلانيناوقلانمةدمتسماهقبطيىتلاهنيناوقتناكو

ةماعلاةايحلاىفوللزنملاىفءاوسةبرحلانمريبكرعقاهئاطعاوةأرملاعضوىلعميظعرثأ

وأنمألافرعتالةلقتتملئابقنمنوكتيناكىربعلاوىبرعلاعمتجملانمالكنأدجن

ةيقالخأتافصهلناكامهنملكوىولبلاديلقتلاوفرعلاوهدئاسلانوناقلاو،رارقتسالا

لبابىفعضولاناكامكةزيمتمةيعامتجاتاقبطكانهنكيملفةهباشتمةيعامتجاديلاقتو

فالتخالاو.ةطلسللةقلطملاةعاطلاملعوىارلاةيرحوحنىوقهاجتامهنيبدوسيناكوروشأو

بعشلارشتدقفةرواجملاتاراضحلاريثأتةجيتنأشننيعمتجملانملكىفةأرملاعضونيب

تناكةأرملاةناكمو.ةيرصملاةراضحلاريثتنعالضفةيناعنكلاوةيلبابلاةراضحلابىربعلا

ملفةعفترملاةناكملابذوفنلاتاذلئابقلاىفءاسنلاتعتمتامنيبفىرخأىلإةليبقنمفلتخت

نمةيمهألقااوناكءاسنلانأدئاسلاعضولاو.لئابقلاةفاكنيبدئاسلاوهعضولااذهنكي

ىيرعللةبسنلابةأرملاف.رساللءاسنلاضرعتوبرحلاةرثكببسبىوطبلاعمتجملاىفلاِـحرلا

ىونبلاناكامنيبو.رسألاىفهتانبعوقونممئادلاهفوخببسبقلقللامئاداريصمتناك

ناكىيرعلاوضقانتمنايحألاسخعبىفناكروعشلااذهنافهئاسنىلعةريغلابفصتي

ىكلهتليبقءامظعدحألهتجوزمنقينايحألاضعبىفناككلذمغروراعهئانبأرسأنأربتعي

مينقلاىيعلاىدلاضيأفرصتلااذهفرعدقو،بألاتافصسفنهللسنىلعلصحي

امبروهبضغىدافتيىكلكلملاىلإةبعصلافرظلاضعبىفهتجوزميقيلجرلاناكف

ةنهكلاوةهلآلاةسخلءاسنلامييقتحيبتتناكىتلاةميعقلاةداعلابطبترتةداعلاهذهتناك

ىلعليلدكهفيضلهتجوزلجرلاملقيةميلقلابوعشلاضعبىدلو،ناعتكولبابنملكىف



٩هه

.غلابلاهمرك

ملونهرهمىقلتيوءاشينمبنهجبويوهفهتاح.وزوهتانبىلعةيوقىولبلاةطلستناكو

ناكةقلطملاولةلمرألاعضوو.ثاريملاىفولةيكلملاىفقوقحلئابقلامظعمىفءاسنللنكي

اما.اهنمهللافطاوجوةلاحىفالإهتقلطمىلعقافنالابمزلينكيملجوزلافةياغللانيس

ىفهباشمعضونهلناكهامالاو.هتقروىلإلقتنتجوزلاتاكلتممنمامزجتناكفةلمرألا

ىفناكىربعلاوقيقرلاةراجتقمرطنعوأرسألانهريصمناكوةميدقلاتاعمتجملامظعم

ةفلتخمةرظنةيبوبعلاىلإرظنيناكفىيرعلااماهرقفببسبهلكهتنباعيبينايحألاضعب

.رسياللنضرعتيالىتح،اهتانبلتقتتناكلئابقلاضعيو،هترسليوهبقحلياراعاهربتعيو

دوهيلالظونيمربعلاىلعرشابموحضاولكشبترثابوعشلاكلتتاداعنمريثك

.ىسومةعيرشلوزندعبىتحةليوطةرتفلاهبنوظفتحي





ىتاثل٢ابابلا

ةيِدوهيلاةعيرشلاىفةأرملا
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ههنلف

ذخ'اتملَوءارحصلاىفةيئادبلاتاسراممللًايجيردتًاروطتناكىدوهيلاعيرشتلا

دًـيلاقتلاودئاّـقعلاىلعزع٨رإىسبومنوناقف.ىلبابلاىفنلادعبىتحىلاحلااهلكشمهتاعيرشت

ةظوفحمرمتستولًـيجدعبليجاهلقانتيىتلاةثراوتملاديلاْـقتلاوةيمويلاةايحلاىفةميقلا

تاعوضوملاسفنىلإرظنيومادختسالاىفعونتتةثورًوملاديلاقتلاهذهوةباتكَنونةيهافش

فارطاىفرقتسامهَـضعيوونبمهضعبنويماسلاف.تاعمتجملاعونتبةعونتمرظنتاهجوب

ىذلاداصْـتقالاونيدلاوةفاقثلاوتاميظنتلاىفتافالتخإمهنيبناْـككلذلو،نلملاىفوأننملا

ةدحولانكلوةيلبقلاتاداعلاعونتىلإاذهىدأدقو،ةراجتلا-ةعارزلا-ىعرلانيبعونت

هنمتعبط:دتو،ةفلَـصملاديلاقتلاجسةيناكماَىلإدعلاةفلتخملارصانعلاهذهنيبةيجيودتلا

تحبصاومزاحلانوناقلاةطلساهلحبصنانهنموةسقملاةطلسلاعباطبةميلقلاديلاقتلا

.عيرشتلاساسا

ىلإةعمرشلابىصواىذلا(ىانونْا)وأ(هوهي)ىلإةعيرشلالصأعجرت،ةيبوهيلاةيرظنلاو

انلعجيببسىأدجويالوىبارومحىلإةعيرشلابىحولىذلا(شمش)هلالالثمىسوم

ثارتلاو،نوناقلاوعيرَـشتلايفةديدجلاتاعارتخالانمةلسلسمدقدقىبارومحنأضرتفن

ةيندملانيناوقلاليكشتف.َىسوملبقةدوجومتناكىتلانيناوقلانمضتياضيأناكىدوهيلا

تقولاسفنىلوقباسدوجواهلنكيملةعونتملاوحانمضتيىوسوملانوناقلاًىفةينييلاو

ىفركناهضعبو،ءارحصلاىفونبلاتاعيرشتلميلقلانايكلابظفتحتتناكتاعيرشتلاضعب

سكعيىتونهكعباطتاذنيناوقلاضعبوءايبنألارافسأْىفاضياوسمشلاىسومراعسأ

نيبتافالتخالاببسببكرمعباطاهل(بتكلا)رافسألاهذهوىفنلامايأىلإعجرتتايفلخ

ىعيرشتلاعباطلاتاذرافسالاو،ةيبنألارافسالاو،ةيخيراتلارافسألا.ميلقلادهعلارافسأ

ىفىدوهيلاعيرشتلاروطتدقفىدوهيلاعيرشتلاخيراتىفروطثنععونتلااذهفشكدقو

(١):ىتألاك،ةزيمتمتارتفةعبرأ

:(٢اميدقلادهعلاباتك(ًاا

ىلإىمتنتنيناوقلانأنيبتثحبلانموميلقلادهعلاىفىنعمنوناقمغقأوهدهعلاباتك

مهساس"اواضيأةفورعمدوقنلاتناكدقو،لوصحملاوةيشاملاىلعهتورثدمتعتىعارزبعش

-وب١-
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صاصقلاورأثلانوناقوهومويلاءارحصلاناكسلىنوناقلاساسالاسفنوهناكىنوناقلا

ةلزنملانمطحلاوأدرطلاوألزعلابتابوقعدجوتالو(نسلابنسلاونيعلابنيعلا)وهو

قوقحلاضعبنهلديبعلالثمنهنكلولاجرلاعمتايواستمنكيملءاسنلاو،ةيعامتجالا

دبعمواسسقمرازمىأيلإنوأجليلاجرلاناكوةمكاحمللناكمكانهنكيملو.ةدوبحملا

كانهوةطاسبلانمريثكلاهيفعمتجملانايكلىعامتجالابيكرتلاوةمسقمىوتفىألابلط

قالخاللةريبكلاةيحالصالاةضهنلاعبتتننأاننكميوًاديقِـعترثكاتحبِـصايخانيناوق

.رشعلاايامصولاىفةسوكعملابادآلاو

نعبتكةعبسنعلقيالامبتكدقومييقلادهعلادقنىفباتكلارهشأنمنزواهلفربتعي

ليثمتلضفااوطعادقبرعلاءاميقناضرتفيوهومالسالالبقامرصعنعوءاميقلابرعلا

.Wثيمستربورىدنلاتَوكسالاملاعلاذخادقونيمربعلاةايحل M. Smithهاجتالااذهسفن

دقوةيماسلاةنايللاىفتارضاحمهباتكىلو(ءاسقلابرعلادنعجاوزلاوةبارقلا)ةباتكىف

Huyoريلكنفىناملألاملاعلاناك Wincklerتارجهلاةيرظناونبتنينلاءاملعلارثكأنم

دقوثيمسبوَنزواهلفلامعادقتنادقوةيبرعلاةريزجلانمةجراخلاةيماسلاتاعامجللةيلاوتملا

ىلعنوحمتعيناكملكىفوبلاناىفنولخنباريبكلايبرعلاخرؤملاكلذىلإهقبس

ىلعنوطمتعينينلانيبربعلاةايحروصتنأىلمعريغنَاككلسنلوةرواجملاتاراضملا

اوناكمهنالمالسالالبقةيبرعلالئابقلاتادقتعموتاداعلاقبطةميعقلاقرشلاتاراضح

ةيبرعلاءارحصلانمتِـعبنلئٍابقيييربعلاربتعارلكنفنكلوةفلتخمتاراضحبنيطاحم

Aloisاهبماقىتلاتاساردلاو Musil -ِBertram philby - lawrenceنييربعلانأىرت

نومئادلاةلاحرلانعنوفلتخيمهوعيطقلاومانغالانوعريةلاحرهبشةيولبهبيشلئابقاوناك

ىلإةاضقلارصعدعبنيمربعلالوحتدقو،لامجلاةييرت٠ىلعءارحصلالخادنوشيعينيفلا

تسيلةيلبقلاتاميظنتلافنيسرادللًاعداخًارمألظلئابقىفمهميظنتنكلوىعارزبعش

.ندملالخادًاضيأةيلبقتاميظنتدجوتوءارحصلاىلعةرصاق

:(م.ق٦٢٣-٦٢١)وهايشويدهعىفنوناقلاروطت(با

ىفروهظلاىفأدبتاهراثالوأوىلععلابمنملابتزيمتوهايشويدهعىفحالبمالاةرتف

فهلاناكوميلشرو'اىفدرفنمدبعمسيسنتةماهلاهتازيممنمىذلا(٣)ىميهيلوألاردصملا

لماشلانينقتلاحبص"او.ةيعرشلانيناوقلاةيامحوةلادعلازيكرتوهدبعملااذهةماقانم

(‘).ةينثتلارفسىفرهظيةرتفلاهنهىفنوناقلاوىرووضنيناوقلل



ييمل

ةينوناقةعومجمنمصلاختسااهنأحضوينيناوقلاهذهتايوتحملقيقمنلاصحفلانكلو

نينلوقلافعارتشالاهشترفسةغايصلبقبوتكمناكاهنمدينعلانالمتحملانبواملقرثكا

ىفنمضتتملىتلاةعيطقلانيناوقلاوهاهتغايصديعادقدهعلانوناقىفتقوبىتلاةميلقلا

اذهىفىذيقتتلاماظنلاو.نوناقلااذهىفةرملوألاحرهلفدقرخألوهببسلميمعتلانوناقلا

ماظنرهلنو،تايوقعلانمديدجلكشرهظيوىفتخيصاصقلاماظنانيو،اسقترثكانوناقلا

اقبطررقتتناكىتلاتاضيوعتلاوةيعامتجالاتاريغتلاسكعياذهو.مادشناىلعدلجلا

ةينقتنوناقو،ضيوعتلاةميقدحىذلاىبارومحنوناقلثمنيعمغلبمبتسحدقففرعلل

ملقيوهوتانعللانمةلسلسوتاكربلانمةمومجمىلعلمتشاوةيخيراتةسقمهلعارتشالا

تيروىذلادهعلارفسهسفنوهةينثتلارفسناىريىأرهلانهوةعمرشلللداعوىلصماظن

اييرقتىاوهايشپويكلمللرشعةنماثلاةنسلاىفرهظهناوىناثلاكلولللرفسىفهنعةراشالا

(٥).(مق٦٢٢)ىلاوح

:(م.قسماخلانرقلاةيادبوسداسلانرقلاةياهن)لايقزحرفس(دب)

ديعادقفلايقزحرفسىفهتظحالمنكميىذلاعيرشتلاروطتلبابىفىفنلاةرتفىف

ناكوممقسماخلانرقلاوسساسلانرقلاةياهنىفةنهكلارظنةهجونمركبملاِحيراتلاةباتك

دقنييواللارفستاعيرشتو.ةيدوهيلانيناوقللسسقملالصألافصووهىسيئرلامهفنه

نييوتالا)ةسادقلانيناوقاهيلعقلطيىتلانيناوقلاةصاخنأشلاةعيفرةينيعمسوقطتركن

vتقتساىتلارناصملانأنممغرلابىفنلارصعىلإعجرتةماهلاةعومجملاهَدهو(٢٦-١

ةمرسالاوةيعامتجالاةايحلامظنيىذلارشععساتلارفسلاةصاخركبمرصعىلإعجرتاهنم

ةعومجمنموةيكلملارصعىفةيعرشلاتارارقلاوْارشعلا.اياصولانماهرصانعدمتستىهو

.ةيمويلاةايحلاىفعبتتىتلاديلاقتلانم

:(م.ق٢٠٠)ىهافشلانوناقلا(دا

ةيبوهيلاةنايصللةريغتملافورظللاقبطاهصوصنترسفولومشبتشقوندقىسومنيناوق

لبقنمكلذلبقتناكوىفنلاذنملوعفملاةيراسةيعرشلانيناوقلانمريثكتحبصأدقو

لصوةيبوهيلاةمرظنللاقبط(ىهافشلانوْـناقلا)ىنوناقلاعيرشتلااذهو.دئاسلافرعلا

نوناقلاةغايصبحنسدقميلشرواطوقسو.(سمخلارافسالا)ةبوتكملانيناوقلاعماهافش



٧ام

(ممق٢..)ىلاوح(*)انشملاىفتغيصدقوتاماخاحلاةطساوبةمظنمةغايصىهافشلا

هذهوتاماخاحلاسرادمىفةدصملاةشقانمللتاعوضومتطعادقاهرولبانشملاو

دهعىتحو("")ميرفوسلاىفو("")سشارلملاىفو(")ارامجلاىفتنونتاشقانملا

هذهترفساولبايونيطسلفىفةريثكتاشقانمعضومتناكانشملاناف)هاخلهلا

تافاضالادعبانشمللدادتماوهدوملتلاوىلبابلاوىنيطسلفلانيبوشلاةباتكنعتاًـشٌقانملا

اهفلهىهانشملاتاريسفتنأتربتعاةينوملتلاسرادملا:ناثيح.ةفلتخملاتاقيلعتلاو

نمهناالاسمخلاىسومرافساىلعىنوناقلاهساساىنبدوملتلانأنممغرلايوىساسألا

دوملتلاساسلفالقتسمانيوكتهرابتعابجوةينوناقلاهتيمهأوىعيرشتلاخيراتلارظنةهجو

ىلعظافحلانيباماوقهويناتاماخاحلادارأدقف،ةيعيرشتلاصصقلاساساىلعىنبدق

،شارنملاىفةاروتلاريسفتاوناعْافىعامتجالاريغتلامضهوةهجنمةعيرشللىهلالارهوجلا

ىذلاىماخاحلاريسفتلاقاثبناىلإاذهىداوىفرحلااهانعمنعًاديعبسموصنلاريسفتىأ

فقيريسفتلااذهىلاو«شارنملابهفرعيهتاولاوهتلامبدقعمومخضىريسفتثيوومهنعجتن

ابيقعبارلااهعمجدقورركوداعاْىنعتىهوةنسلالاىطةيرملاةييوهيلاعئارشلانمةهومجم:انشملا(»)

.دنايملادعبىناثلانرقلاىفساناهاذوهياهنوكدقواهمظفو۔

.ميينزاجلااهيلعقلطيناكدوملتلارابحاسرادمونيْـمانثلااهيطقلًـطيناكانشملارابحاسرادم

دجوتو(ىدلايملاىساسلانرقلارخاوَّاىلإىناتلانرقلا)انشملاىفءاجامريسفتهرامجلا:ارابلا(هد)

.ةيقرشلاةيلبابلاةْـجهللابةيلبابلااًرامجلاوةيبرغلاةيمًارألاةجهللابةينيطسلفهرامج

انباوضهلاوعضووطيسبلاىفرحلااًـهاننًـمْنع1ديعبسمومنلاحرشىْاىطسولاريسفتلا:شماربملا(...)

كلذدنباهروطمث.ليلهاهعضوىتلاةعبسلاهيريسفتلابيلاسألابفرعتىتلاىهوهمظتتدوسيو

.ابولسارشعةثناثىلإليعامساربحلا

ىريسفتلامهجهنمناكدقفانشملاحرشتبقعاىتلاةلواحملاىهنوقفوملاوأةقطانملا:ميرنوسلا(نودو)

ه..)ماعنيبمهخيراترلقيو.قطنملاِولقعلاىلعدمتعتىتلاتاشثقانملاوقطنملامادختساىلعموقي

.(م٦ه٠ىلإ

ةعيرشلابقلعتيرمألاناكاذافىداجاشاريموىخلاهشبارتمىلإىشاربملامسقي:هاخلهلا()

لامعألاوأةيقلاخالارومألاوًدَـئاقعلابقلعتيعوضوملاناكاذإاِـمَّاىختاهىشارنىمسيهنافنيناوقلاو

.ىداجاشوبىمسيانهشمارللافةيجويلا



٧ه

ةمارقلاىا،ًاسقماصنناكناَوىتحهرسفيىذلاصنلاىلعايلاعتمافقومرسفملا

صصقلاقيرطنعصوصنلاحرشىلإتاماخاحلاأجليو،صنللةيسيسلتلاوةيماقتنالا

لكشت:اولواحنكلوةقثباهتيونتنكميىتلاثادحالاباوًـمتهيملف،ةيروطسالاتايصخشلاو

ثارتلالكلةنوكملاةيسيسأتلاتامولعملاةقيقحتمعددقتناكةسلقمةيجنومنتايصخش

هذهلثمولعفلابتلصحىتلاةيعقاولاةيخيراتلاثادحالاوتايطعملاهتلعفاممىوقالكشب

.هنمتنعتوىبعشلاثارتلا.تنغدقةيهفشلاولًةيوتكملاتاياورلا

بادآلاسرنننابجيامهتميقوامهتيمهأكردنوًالماكامهفدوملتلاوانشملامهفتىكلو

قئاتولانماهيلعلوصِـحلاِنوِـكيي-ةينوناقِـلااخامولعملافِامهلقباسلاوهباشملا.عباطلاتاذ

تقبسىتلاةميقلاةينونِاقلِامظنلاضعبنعوىلوألاويلا.ديلاقتنعفشكتىتلاةبقاا

.ةيوشالاوةيلبابلاوةيرموسلانيناوقلاىلوارمشسأرحاولاىفةاروتلانيناوق



ېلهپ

ىناثلابابلاةمدقمشنماوه

l. Stanley A cook: The laws of Moses and the code of Hammarahi, Adan and chartes

Black, Lundon, l9dB. p. 35.

١هب٢٣,٢،٢٢.-٢١جورخلا-ال

ايعىلعدمتعاهنكلوثادمللالكلنايعدهاشنكيملهنكلوةاروتلابتكىسومناهتلووتساىارلاقبط-٣

دوهيمسالامدختسيىنلاهوهيريصملاوميهلوامسالاهيفركنيىذلاىميهولالارطمملاىهرناصم

.ىتونهكللريصملاورناصملاميقاوهو

دومحمدمحتةمجرتديسلارصعلاىتحروصعلاملقانمميقلادهعلادقننيمران:رازاشناملزعجار

-''١.٦-١.هىبم،٢...ةفاقثلاىلعألاسلجملا.ىليوه

.٢٨-هةينثتلارقمم-٤

.١١٧-١١٤سم:ارازاشناملز-ه



ثلاثلالصفلا

ج.ِانلِا9ًةيطَـخلا

نوكتىكللجرلاباهطابترإوهوءاوحقلخنمىسيئولافدهلاتلحةيبوهيلاةِـسرشلا

نمعلمغوهنمءزجىهنلجرلاباهطابتراىلعلحتةأرملاقلخةقيرطو.هلةنواعمو،ةقيفر

لصألاسفننمىتيmnةيربعلابوهوهاوحةأرمالولمساوةايحلاردِـصمىهةأرملاف.هعولض

ةرسألاراريتسالنعررضرمأجاوزلاةقناعبلجرلاباهطابترانٍافكنلوةايحلاىنعينهينلا1

تركنةكربلاهذهو«اووثاكْـبواوليازتهتاكربلاةكرببهاوسومهابرلاكرابكلذلجأنبو

(١).ةيبوهيلاةنايللاىفةيسيئرةيمموك

.ةبطخلاىهتاوطخلاهنهلواوةيعيرشتتاوطخةعقيرطنعةأرملابلجرلاامابترامتيو

ةسسبطْـحلا،ألوأ

:ةيطخلافيرعت

اشيعي.نأىلعىسنينينثانيبلدابتمقافتاىهوجاوزلاىلعىنعبملاقافتألالثمتةبطخلا

.ةيجوزلاةايحلابةصاخلاتامازتلالامارتحاوذيفنتبناموقيوةلئاعنانوكيواعم

دوملتلاىفو(ميسودوأ)(٢)montاهنمةيربعلاةغللاىفظافلأةدعبةبطخلانعربعيو

جاوزلاْواةبطخلاطابربةأرمابلجرطابتراىلعللتل(٣)سيلقتلاrefnpةوابعلاتسختسا

ىلإةركفلاهذهتلقتنادقو(')ليئارسإو،برلاةقالعىلعليلمدختساظفللااذهنأامك

ءاخرلاهتعجتنيوهلالاوةهلالانيبمتيىذلا«سسقملاج٠اوزلا»ةركفوةيناعنكلاةفاقثلانمدوهيلا

(ليئارسإوبرلانيبجاوزلاىلإةركقلاهنهدوهيلالوحدقوةيوصخلاو

ةرشابممتيِجاوزلاحبصنوةبطخلاتيفلَّاىطسولاروصعلاىفدوهيلالاوح1تماسنْادعيو

طورشلاةمئاقىلعاهيفقفتيناكو(نيخونش)(٦Toمسابتفرعةييهمتةلحرمهقبِـس

(٧).رهملافصنىلإةداعلصتىتلالونعلاةمارغاهمهأو

۔مم



٧٨

:سورعلارايتخا

هتانبلجاوزألاوأروكذلاهئانبألتاجيزلارايتخاةيلوئسمهيلععقتةلئاعلاسيئروهوبألا

ىلعناكو،هترسأدارفادحاحبصتفوساهناىلإعجرتهنباسورعرايتخاىفبألاةطلسف

نوحصنيخويشلاناككلذلو(٨)هدافحاقيرطنعهتلئاعمسارارمتساىلعةظفاحملابألا

جاوزلاناامك،طلخلااهنعفرعيملىتلاةلئاعلانعاوثحبينأسبووعلارايتخادنعبابشلا

رايتخاىلعدامتعالااهيفنكميالادجةركبمنسىفمتيناكهنألبألاةيلونسمربتعيناك

هلوقببخالدحأكراباذإفاهداليمذتمةاتفلاةبطخمتيناكنايحألانتَـعبىتف.طقفنيفرطلا

ناهاهلبقااناوالئاقءىنهملادراذإفكلاهنأىأ«كديالبحىلع»هيلعدروسيرعلاةكرابم

ىلعموقيناكبألاهبعتمتيناكىذلاقحلااذهو(٩)مويلااذهىفبطختتناكتنبلا

تايوقعضرفهيلعبترتيىذلاىنوناقلاقحلاةروصذفنيالوىعامتجالافرعلاساسأ

ةبغردضنوشمشووسيعنملكجوزتدقف،بألاةبغرءانبألادحأةفلاخمةلاحىفةنيعم

.لشفلابتهتنادقتاجيزلاهنهتناكناو(١*)هيبأ

دضءايرثألادحأةنباتجوزتدقفءىشلاضعبةرظنلاهنهتفلتخادوملتلارصعىفو

(١١).ةاروتلاملعتىلإهتعفدوهدنعمنْـعللايعارلمعيناكىذلاابيقعىبارنماهيبأةدارا

«نابال»قفاودقفهضفروأمهتخأجاوزىلعةقفاوملاقحنايحألاضعبىفةوخخالناكو

مغر«ميكش»نممهتخأجاوزىلعبوقعيءانبأضرتعاو،قحسانم«ةقبر»هتخاجاوزىلع

(١٢).بوقعيةضراعمملع

وأ،بألابايغةلاحىفةصاخو،اهئانبألتاجوزلاراتختمألاتناكتالاحلاضعبىلو

بوقعيلةجوزةتبرتراتخلو(١٣)اهنبالجاوزلادادعاىفرجاهتبعوشدقو.هتافو

نعةروصانيطعيديشانألاديشنرفسو،(١")ثورلجوزرايتخلىفمألارولبةمعنتماقو

(١٦).اهنبالسبورعمألارايتخا

ىلإ.ابألاعفنتتناكةيوبألاةفطاعلانأالإهتانبجاوزىفبألاىأرمارتحامغرو

ىفتنبلاقحمازا(١٨١نو'وارقلاعمنوينابرلافلتخاو(١٧)جاوزلامامتالبقمهتانبةراشتسا

.فصنورشعةيناثلااهغولبدعبالاجوزتتالةاتفلانأنيينابولاىأرىنبوجاوزلاىلعةقفاوملا

ىلعاعرشةقلعمةاتفلارونننأرايتعابةقفاوملاىفقحىأةاتفلااوطعيملفنوزلرتلاامْا

(١٩).اهيبَّااضر



يب٩

ةغلابلاىتحوهتانبجيوزتىفةقلطمبألاةطلستناكةيبنجألاةرطيسلاتارتفىفنكلو

كلذعجريونيعمصخشنمجاوزلاىفاهتبغرنعحرصتناعيطتستنكتملنيرشعلانس

(٢٠).دالبلاىلعنمرطيسملابناجألانمهتانبجاوزنمبألافوخىلإ

:ةيطخلاتاثحابم

ىتحاهلپورشبقلعتياملكفارطألااهيفسرديةييهمتةلحرمبقبستابلاغةبطخلاتناك

ةيئاهنلاةينوناقلاهتروصىفقافتالاداعاةلحرمىهو،ىرخأةلحرماهتلتنافرطلاقفتااماذإ

متتةميلقلاروصعلاىفتناكتاضوافملاهذهو.ةْدفانلامكحىفحبصتو،سانلامام1نلعتل

ةطساوبتاضوافملاهذهتمتقحساجاوزىفف.هيفقلويصخشبرقاوابألابراقاةطساوب

(٢٢).اهتامحهمعنعمتاضوافملاتمتثيلةلاحىلو(٢١)رزاعيلاميهاربادبع

نمىمسيواهبفرتعمةتهمجاوزلاىفةطاسولاةنهمتحبصأىطسولاروصعلاَىلو

دلاوناكف،ةقاشنايحألاضعبىفتناكطيسولااذهةمهمنأكشالو(٢اهبلمعي

نمو،غلبملااذهةميقعفربنأسسرعلادلاولواحيوةليويلاغلبمنمللقينأىلعلمعيةاتفلا

ءاسرفاهبفرتعمهتتهمتحبصاطيسولااذه(٢٤)جاوزطيسوىلإنافرطلاجاتحاانه

(٢")ىعرشلاىضاقلالثموهوصصختمربحةطساوبالإجاوزلامظنينأاوعنمنيينابرلا

اذهنمرثكاهحنمينأنيفرطلادحأبغرولىتحهنعةدايزذختيالتباثرجأطيسوللو

نمولوألافصنلاةطاسولاأدبينمعفديوةفصانمنيفرطلانيبمسقيهلكرجألااذهو.رجألا

،مهبتكاهونممنو،ةنهملاهذهبةعيرشلاءاملعمتهاو(ال)ىقبتملافصنلاهيلعةمهملاىهني

.نيينابرلل(ةيوجأوةلْـسا)باتكىفةحرطملاروجألاةلاسمبقلعتيامةصاخو

موقيثيحةثيثحلاتاعمتجملاىفلاحلاوهامكةعيضوةرظنةنهملاهذهىلإرظنينكيملو

ريثكلااهبلمعدقو،اهوثراوتواهيفاونشننمالإاهبلمعينكيملف«ةبطاخلا»ةنهملاهذهب

..عمتجملاىفمارتحالابعتمتتتناكىتلاةماهلاتايصخشلانم

:ليكُوتلا

نازوجيهنإفاذهىلعو،جاوزلاىفهبحومسمريغهنانيحىفةبطخلاىفزوجيليكوتلا

ةمزاللاتامارجالابموقيىكلامصخشلسيرعلانمليكوتدوجوقمرطنعةيطخلامتت

كلذك،ضرغلاسقنلهلحملحينموتاهدلاوةباناىفقحلاسفنةاتفللنأامك،ةاتفلاةبطخل

،ايبنجْاليكولانوكينأحصيالو(٣ااةبانالاهلحومسمناكاذإهنعلكوينأليكوللزوجي
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دوهشقيرطنعليكوتلاتبثينأليكولاىلعو(٢٨)لقاعريغوأ،غلابريغوأ،سرخأوأ

(٢٩).فارطألانمفرطنعلكومهناهنمرارقاوكلذبنونهشي

/٣.١با

أ-التت:مهها

.دقعلاداقعنالطرشوهوةبطخلادقعدنعهتبيطخدلاولبطاخلاهميقيىذلاغلبملاوه

ضيوعتلانمعونكةاتفلادلاولجوزلاهميقيءارشللانمثناكرهملانأنيسرادلاضعبربتعاو

بسحف،رهملاغلبمنعفلتخيهمأءارشلعفييىذلاءارشلانمثنكلو،هتنباتاسخهدقفل

عفنيىذلاغلبملاو،اهجوزتيبىفةمتاختسيلةجپنلانا(مييقلادهعلا)ارقملاميلاعت

اهلسريىتلاايادهلالباقمىتايوهو،جوزلاةرساعمةماعلاتاقالعلاةيوقتلجأنماهترسأل

(٣١).اهتيبلهأ

ةمارغلانمعونهنكلو،ارهمربتعيالءارنعةاتفباصتغانعلجرلاهعفييىذلاغلبملاو

هضرعام«انيد»ةوخاضفردقفتامادتعالاهذهعنموهةيوقعلاهذهنمىساسالاضرغلاو

(٣٢ا.مهتخاىلعهئالتعاببسبرهمنم«ميكش»

ىفميهاربادبع«رزاعيلا»ءاخسناكدقف،ةاتفلاةرسألنئمطملاهرثاهلنوكيرهملامييقتو

دعبةبيرغضرأىلإاهباهذىلعاهترسأو«ةقبرهةقفاومىلعدعاساممايادهلاورهملامييقت

صرحلافاك)ةميركةشيعمهتنباللفكتفوسةورثنمقحساهبعتمتياممةنيعاوأرنأ

دقف،رهمنوعباهجوزتاذإاهجوزرظنىفَنوهتالىتحةاتفلاةيامحنماعونناكرهملاىلع

لامعْابمايقلا:لثمرخألمعبةيناملارهملاةميقلدبتستنأىلعسورعلادلاوقفاوي

(٣٥).ةاتفلادلاولةنيعمةسخمييقتوأ(٣٤)ةعاجشلا

تحبصأىتلا(")mn3ههوتكلاىلإرهملالوحت(")nenoميرنوسلارصعىفو

(٣٨)قالطلاعوقودنعجوزلاةيلوئسم

ىلإةرسأنمفلتخيايبسناموهفمامئادلظرهملاموهفمنألوقننأنكميكلذمغرو

.رخّاىلإنمزنمسيياقملافالتخاوىفاقثلاوىركفلاىوتسملابسحىرخأ

نولرقلاامأ.رخؤمالمدقمرهملانأنوينابرلاربتعيو،رخؤموملقم:ىلإرهملامسقنيو

.دقعلاىفهيلعصنيفرخؤملاامأ،ةبطخلادنععفميياموهميقملاو.رخؤمومنقممهدنعوهف

.جوزلاتوموأقالطلابجاوزلاخسفةلاحىفالإعفنيالو
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هطبتتساىنبادحهلناكو،نيدقاعتملاىضارتوفرعلااقبطمتيرهملارادقمديعصتناكو

rnىنواذعلارهمكةرابعلاءاملعلاضعبرسفدقفجورخلارفسنمنوعرشملا

ةاداونمرشعبهيبشتلا«فاك»اوبسحفنمرشعوةسمخىنعتاهناب(تيولوتبهرهومك)

.(٣٩).ةسمخبءاهلاىهوفيرعتلا

ىفءاجاموةرقفلانيباوطيروةينقتلارفسىفءاجاِـممرهملاةميقطبنتسيىأركانهو

نمالقاشنيسمخناكرهملاةميقطسوتمنأىلإلصوتلانكميةنراقملايوجورخلاصن

نمالقاشرشعةسمختناكةعوفلملارهملاةميقنأعشيوهرفسىفركندقو(ا.)ةضفلا

الةيظحمنمثناكاذهنألمتحملانموريعشلانمفصنو(ليكلانمعون)رموجوةضفلا

جاوزلااهلقبسيملىتلاةأرملاناف('٢اانشملاىفءاجامىلعءانيو('١)ءارنعنمث

سَـسيورهَـماهلسيلًوةييَـهاَـهركُـيبَومفجاوزَـلااهلَقبسُىتلاَةأَرملاامأناتنم.اهرخيؤم

اْـضياةلمرفالرهملاركفَـمعفدةًرورضىريورهمنونبةلمرألاجاوزضفرينيعرشملا

ىهنلاةادانمةنوكم،ةلمراىنعتىتلا(هانم-لا)au'atةملكلانانمكلذاوطبنتساو

("اةئاماهلنوبتكيمهنافكلذلو،ةييهىنعتىتلا(هانم)،اذلةملكلاو،نولبىنعمب(لا)

امنعلقيال1بجيةلمرألاقادصرخپ"ومنابلوقلاىلإنيعرشملاضعبعفندقىأرلااذهو

نوكتفهيلعتناكاممًلقاعضومىفاهسفنعضتالىتحلوألااهجاوزىفهيلعتلصح

.قالطللةضرع

ىلإتاماخاحلاهاجتاناكةيناصتقِالا.وهيل.الاوحْاءوسلارظنىطسولاروصعلاىْـبو

ةاروتلاىَـفصنيملَهنأنادقتنيىسانلاقحساونوميمنبىسبومناكفرهملاميَـقمةميقليلقت

ديحيو.دوملتلاىفلئاوألانيعرشملاتاداهتجانمكلذناكلبرهمللةنيعمةبسنىلعةحارص

.دقعلالطبالإوملقمللىنملًادحكةضفلانمالقاشنيسمخنو‘وارقلا

نمرهمصخشمسقاذإف(٤٤)مرحياممسيلوهبعافتنالازوجياممرهملانوكينأبجيو

ضرألانمذخؤيالرخؤملانأضعبلاحرتقادقو.لطبيهدقعنافكلذملعيوهوءايشألاهذه

دعباهعيونمديفتستسخوألانمةحاسمهْـتجوزلصصخينايحألاضعبىفجوزلاناكدقف

.ةشرولاقحنماهنألعيبلاباهيففرصتلاقحاهلنوكيالوهتوم

ىتحاهجوزتومدعبةنسنيرشعوةسمخلالخاهرهمىلعلصحتنأةلموألاعيطتستو

عمعازنلاةلاحىفرخؤملاىفاهقحتبثنىكلةيفاكةدملاهذهو(رخأْنمتجوزتول

اذإقادصلارخؤمنم.ةأرملامرحتودبألاىلإهببلاطتنْاعيطتستىهفةقلطملاامْا،ةثرولا
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ىدلاوتًـبسوأ،امروننبتلخ1اذإوأ،انزلااهيلعتبثاذإوأ،اهنينريغرخانينىلإتلقتنا

('٦).هبلمعيرخاناكمىلإهعملاقتنالاتضفراذإواهمامأاهجوز

:(ايتونن)rr'arra«ةلفوللا»

عاتملاوأ،لاملانمغلبموأةييهنعةرابعوهوةاتفلادلاوهميقيرهملاعاونأنمعونوه

('٧١.اهجاوزةبْـسانمىفامهتنبالنيفلاولاهيطعيكلذهباشاموأ

تكتشادقفةورثلاتاذرسألانيبالإةميقلاروصعلاىفةعبتمنكتملةداعلاهنمو

ايادهلانماعوناسلاوامهاطع1دقف(")ةطپوللاىلعامهلوصحممدعببسبنايألناتنبا

ةداعلاهذهو(٤٩)ىلفسلاوايلعلاعيبانيلا«هَـسكع»هتنبابلاكىطعأدقو.ةليوعلامهطعيملو

نماهجاوزدنعهتنبارصمنوعرفىطِـعادقفرصمنمولبابنمدوهيلاىلإتلقتتاامير

نمةنبالابيصنربتعتتناكةلمونلاو("')ةطويلاعاونأنمعونكرزاجةنيممناميلس

قحلااهلةليونلاقلتملىتلاةجوزتملاريغةنبالاناىلإةراشا٣٦دسلارفسىففثاريملا

ىتحوةطونلاعفننعىلختينأبألاقحنمنكيملو،اهيبأتاكلتممنمبيصنبةبلاطملاىف

تناكعفللانعمهزجعتبثاذإف،ةطيويلانمىْـسأاًدحاوعفملينأمهيلعناكءارقفلاءابآلا

نوكينأنوعرشملازاجادقو("١)ىريشلالمعلابابنمكلذبمايقلاىلوتتةيبوهيلاةفئاطلا

هكلميلزنمراجيانمةطويلاةميقليصحتنكميوءابآلاقهريالىتحتارتفةدمىلععفنلا

("٢ا.هعرزيىذلالوصحملانمةيونسةصحنموأ،ةجوزلادلاو

غلبمنوتبثياوناكفىلبابلاىبسلادهعدعبدوهيلانيبةتباثةداعتحبصأةداعلاهذهو

.جاوزلادقعىفةطونلا

:ايادهلا

،سورعلاله"اوْاسس_وعلابناجنمايادهلاميقتنْاعبتملافرعلانمناكرهملابناجىلإ

اهميقيىتلاايادهلاو("٣اميبقلادهعلانمزذنمايادهلانمةفلتخماعاونأدوهيلافرعدقو

تناك«ثبونادجمه1mn(تونلفستبونادجم)nl1ho,mmnاممناعونهتيلضلبطاخلا

دقو("٤)لطلاوىدنلاىلإريشتلابلاغمنختستوةزاتمملاراشلابيط1نعلصألاىفربعت

تمتاذإاهلهأوسووعللةدامىدهتىتلاءايشألاسيفنىلع5الدللملختستتحبصأ

(عونلااذمنمتناكةقبرلهأىلإميهاربادبعرزاعيلااهستىتلاايادهلاو(")ةبطخلا

ثورةامحةمعنىلإريعشلانمريياعمةتسزاعوبملقو،تايمسرلانمامزجلكشتتناكو
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نسحوفطعلاراهظالةبطخلادقعلبقميقيناكايادهلانمعونلااذهف.ةلماجملانمعِونك

.ةينلا

manoىنعمبميحقلادهعلاىفدرودقفرهملانمامزجدعت(تلنلفس)n1tooايادهو
هتافوةلاحىفاهلخلنمديفتستىكلهتجوزلاهملقيجوزلاناكةيهلاهذهو("٧)(تيوتتم)

.جاوزلامامتالبقمدقتواهتومدعبةشرولدرتو

ذختيهنكلو،دئاسلافرعلانمتناكهسبورعلجوزلاَاهميقيَىتلاايادهلانافموْـمعلاىلو

نينثالااوطرتشاورهملاوايادهلانيبطبرلاىفنيعرشملاضعبغلابدقو،ىمسرلاديلقتلالكش

وأاهتميقدنحتملو،رهملابةطبترمةيهلانأتبثيامةاروتلاىفدربملو،ةيطخلامامتال

.هسفنبطاخلاةبغرىلإعجريكلذنألباهعون

نماغلبمنوكتدقفهتنبالةاتفلادلاواهسقيىتلاةيلهلاىه:«ميمتولشهonTheةيبهو

ىهو.سيرعلااهلمحتيىتلاتاقفنلانماءزجىطغتلةنبالاجزىلإمسقتةنيمثةيموأ،لاملا

وأاهلهأولسيوعلادلاوميقيثيح«طوقنلاب»ةيقرشلاتاعمتجملاضعبىففرعيامهبشت

نوكيالجوزلاو.جاوزلامامتادعبايادهلانمةفلتخمعاونأوللاملانمغلابمءاقلصالا

اهتميقدرنعنيلوئسمةشرولانوكيالوقالطلاةلاحىفايادهلاوأغلابملاهذهدرنعالوتسم

.جوزلاةافوةلاحىف

تناكةيهلاهذهو("٨)نهجاوزةبسانمىفءاماهقفرو،ليحارو،ةنيلنملكتيطعأدقو

نوكت٠دقوالافطأاهلدلتىْـكلاهجوزلةمألاميًـقتتناكاهمقعةلاحىف،ةأوملادجةمهم

.ةيلامةميقولةكلهتسملاءايشألاول،سبالملالثمىرخأءايشأةينهلاهذه

:ةيطخلالافتحا

براقألااهيلإىعديةميلوماقتنأعبتملانمناكنيفرطلاةقفاوموةبطخلاىلعقافتالادعب

.فلاحتمارباكىعامجلالخاربتعيةميدقلابوعشلابلغأدنعفءاقنصالاو

اميفغلبملااذهلوحتدقولاملانماغلبملافتحالااذهىفسيرعلامسقينأعبتملانمناكو

سفنهلو،اهيلعهتاطلسلكبهتجوزملستدقِجوزلانْانعربعيوهوجاوزلامتاخىلإدعب

ىفاكيرشهلعجاممفسويلهمتاخنوعرفءاطعاىلعةبترتملاِجئاتنلالثمىنوناقلاىنعملا

ةقيقحملاعلحضويوهوطابترالالايملاعازمرمتاخلاحبصأرضاحلاتقولاىفو،ةلوللانونش

نوكينأبنيجوزلارُـكنيمتاخلاةرادتساو(بحلانعناميلسةمينرتىفوهامكءامتنالا
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نممتاخلااذهنوكينأزوجيالوهلةياهنالامهالصخاوامهبحنوكينأوامهلالهلامكلا

متاخلاميبقتيو(٦٢)بهذلاوةضفلالثمنلعمىأنمنوكينابجيلبانيمثناكولورجح

.ةبطخلانعلويعلاةمارغواهيلعجاوزلاةفيصىلتواهسيلقتمتيسعبرعلل

:ةيطخلاخسف
د

بتكيىتجوزةباتكنمالدبنكلوةداتعملاقالطلاةخيثوبتكتةبطخلاخسفةلاحىف

ىتلابألاةميتيو،اهيبالةخسنواهلةخسنبتكيةريغصلاةبطخخسفةلاحىفو،ىتسيورع

قالطةقيتواهلبتكيوىعرشلانسلااهغولبدعباهتبطخِحسفتنأعيطتستاهبراقااهلبطخ

نالثماهتبطخىفلجرلابغريىتلاةاتفلاىلعفالتخالاببسبةبطخلاخسفمتتدهو(٦٢)

(٦٤ال.أطخلاقيرطنعنيوخألاةبطخمتنكلواسحابطاخلاداراوناتنبالجرللنوكي

.جاوزلاةحصىلع.رن"وتدقىتلامراحملابًـبسبةبطخلاخسفمتتدقو

:ةبارقلاببسبمراحملانوكتدج

عنمتىتلابابسالاومألاةلئاعنمكلنكوبألاةلْـمامةهجنممراحملانمجاوزلاعنمي

ىهو،ةسمخلارافسألاىفاهيلعلومندقنوكينأامأ:ةنيعمةأرمانمجاوزلانملجرلا

اعبتجاوزلاتامارجاتمتولوىتحقهاطىلإجاتحيالو،دقعلادقعنيالةلاصلاهذه

اذهةجيتننويلوينيمنلالافطألاو.ىنوناقريغربتعيناكهنافةداتعملاةينوناقلاتامارجنال

ةفاكمهلو،مهينلاولةيرن.مهفصوبمهبفرتعيناكنكلونهيعرشريغءانبأاوناكجاوزلا

(٦٠).تابجاولاوقوقحلا

ةحارصركنتملوتاماخاحلااهمرحىتلاتامرحملانموهو:مراحملانمىناثلاعونلاو

.قالطلاىلإجاتحيودقعلادقعنيةلاحلاهذهىفو(٦٦)ةاروتلاىف

:مهنملجرلاجاوزمرحيىتلامراحملا

هسْـساهمًا

بألاةجون

ةدجلا

تخألا

ةقيقشلاريغتخالا

ةديفحلا

مألاةجوزوتبألاةجوزنمزواجت

رخالجرنمهيباةأرماةنبانملجرلاجاوزحمسي



٨٥

همعلا

ةلاخلا

بسنلاقيرطنع

ةجوزلانباةنباةجوزلاتنب

ةجوزلاتخأ

هامحلا

٠قباسلاجوزلاوأاهسفنةجوزلاةنبا

خألاةجوز

نبالاةجلن٠.

:مهنمةأرملاجاوزمويىتلامراعلا

القناانبابألا

نبالاودجلا

نالا

نألانبا

تخألانبا

.ه٠ديفح

قيقشلاريغوأمألاجوزنمخألا

تناارخانبا

مألاكناننااوبا

ديفحلاجرعنلاوخأ

(٦٧)تخألاجز

ةنمزألاىفزوجيناكدقفميتقلادهعلانمزىفعبتُـمنَاكامعتلدعدقمراحملاهذهو

،همعةافودعبهتمعنمىسوموبَّاجوزتدقف،همعةافودعبةتمعنملجرلاجاوزةميطقلا

هتخاةنبابوأ،هيخأةنبابًىلينارسالاِجاوززيجتدوهيلاقرفضعيواك)ىسوماهنمبجناو

جاوزلالجرلاناكماىفناكو،اهتْـحانباوْا،اهيخأنبْابةأرملاجوزتتالفمرحمسكعلانكلو

(٦٩).هلاخةجوزنم

دعبىتحرمتستتاماخاحلاتلاينعتبسحوأةاروتلاىفتركنىتلاهاوسمراحملاهذهو

جوزنمج٠اوزلاوميرحتلاىهتنيالتوملاوْا،قالطلابجاوزلاءاهتتافةيجوزلاةقالعلاءاهتنا

(٧.).موبيلاجاوزةطساوبالإهبحِومسمريغجوزلاخأنمةأرملاجاوزوأ،تخألا

لجرللهجومميرحتلاانهنكلو،بوعشلامظعمدنعافورعممألابلاصتالاميرحتناكو

لاصتالااذهدضديحمباقعدجويالو،اهيبابةنبالالاصتادضحمرصميرحتكانهسيلف



٨٦

ركفىلعأرطيملمثنبوافورعمنكيملهباكترانأةجرعلادجاعيضوناكءادتعالانألامير

تانبلاصتاةلاحىهو.ميرحتلااذهقرفلةدحاوةلاحميلقلادهعلاركذًدقو(٧١)عورشملا

(٧٢).هسننديولنمسيلونهيباعادخقيرطنعمتاذهناكناو،نهيبابديول

هذهةيوقعو،هيب1ةروعلصخشلافشكببسبةميرجبألاةجوزبىسنجلالاصتالادعي

عنمناكامبرو(")ةنعللاامهيلعلحتامكنيفرطلاىلعةيوقَـعلاهنهعقتو،تبوملاةميرجلا

نممتيجاوزلاناكليئارسالةميقلاةنمزألاىفف،ةمينقةداعلاميرحتبألاةيننمجاوزلا

نكيملعئارشلاهنهنموميرحتلانمفهلاوةقيقشلاريغتخألانمول،ىفوتملابألاةجوز

هنأىلعميرحتلااذهضعبلاللعدقو،ةميلقلاليئارسإتاداعنمناكاملةبسنلاباحضاو

.(٧٤)ييرايباجاوِزنمةئشانلارارضالاعنمل

جاوزنمتناكهاوس،ةقيقشلاربْـعوأْةقيقشلاتخألاىهاهبجاوزلامرحيىتلاتخألاو

ةرابعلاتسختسادقو،هانبتمةنبانوكتنْاكجاوزنونبوأ،ىعرشريغجاوزنمول،ىعرش

rtn mb1tl(نمتوح-تسلوم)ةرابعلاو،قباسجاوزنمةقيقشلاريغتخألاىلإريشتل

ma nba(تيب-فححلوم)جاوزنمةجتانلاول،تيبلاىفتبرتىتلاةمبعلاىلإريشتل

.هتمرسنمديسلا

اذهو(٧")سانلاماماناعطقيفوسنيفرطلانمالكنأىهتخألانمجاوزلاةبوقعِو

ادوجومنكيملميرحتلااذهنألامبربألاةارماةنبانمجاوزلاةلاحىفذفنينكيملباقعلا

نمجاوزلاميرحتأدبدقو(")مألا.ةهجنمةقيقشلاتخخالةبسنلابالإةمييقلاةنِـمزألاىف

نونماءادتعا.ليوقدقع،نونمأورامثةمجقنمكنرهظيودواددهعذنمةقيقشلاريغتخألا

ىتحترمتسادقتخألانمجاوزلاىف..ةداعلاهذهتناكناوكك)راكنتسالابهتخاىلع

.لايقزحدهع

الكناىفلثمتيدطحمريغايهلااباقعنمضتتىهو،ةحضاوريغةمعلابلاصتالاةيوقعو

.باجنالانمامرحيفوسنيفرطلانم

بألاةجوزبىسنجلالاصتالاواضيألسنلانمنامرحلاهتيوقعخألاةجوزنمجاوزلاو

تومةلاحىفةمينقلاةنمزألاىفهبحمسيناكجاوزلااذهو(يفرطلاالكلمادعالاهتيوقع

هتيوقعةديفحلابىسنجلالاصتالاو(٨.)هنبأةلمرانمادوهيجوزتدقفهلسننوعببألا

دجويالو٨١٨‘اهامحلاعمىسنجلالاصتالاةلاحىفاضيأقبطتةيوقعلاهذهو،اقرحتبوملا
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،ىسوملبقادوجومميرحتلااذهنكيملفاهتايحءانثأىفةجوزلاتخأنمجاوزلادضام٠ِرج

(٨٢).نيتخألانيببوقعيعمجدقف

:ةيحصبابسألمراحملانوكتدقو

ةريقمبةقلعتمتفناكءاوسةيحصبابسألممرحتلانوكيدق،ةبارقلاةقالعنعاديعبه

.ةيطسجلاواةيلقعلاصخشلا

اهغولبدعبالإرصاقلاجاوزبحمسيالكلذك(٨٣)جاوزلاعنمينيفرطلادحأىفنونجلاف

(٨اا.ىعرشلانسلا

ِجامرحيفباجنالاىلعهترلقمعجاوزلالجرلاىلعمرحتىتلاةيلسجلابويعلانمو

(٨").ىصخملا

:يلسنلابقحلتبويعنمجاوزلانعأشنيامببسبمراحم

ببسلاهوربتعاوجاوزلااذهدوهيلاءاسونبراحدقوةينوهيلاريغنمىدوهيلاجاوزمرحي

ولىتحبوعشةعبسنمج٠اوزلاةاروتلاتمرحدقو(٨ْ)ىبسلاةرتفدوهيلافارحناىف

لسنفىرصملانمًجاوزللةبسنلابمراصريغميرحتلااذهناكناو(٨٧)ةأرملاتييوهت

(٨اا.ةعامجلاىلإهنمثلاثلاليجلالخليىرصملا

(٨٩)ةناهكللاحلاصهلسنِحبصيىتحةيبوهي.ارذعنمالإربكاانهاكلاجاوزمرحيكلتك

نمج٠اوزلاىفبخينهنلاىداعلانهاكلااسم1.،مظعألانهاكللةبسنلابناكديطشتلااذهو

نهاكىلإةأرملاعمبعتينفبةيعرشلاتامارجالاضعببمازتلالاهيلعناكةلمراوأةقلطم

اذهىلعةقفاوملاىلإنيلايمريغنوينابرلاناكناوامهجوزيىكلنيدلاىفقععتموصصختم

(٩.)٠جالنلا

:جاوزلادعبتاموحم

دعباهجوزىلإةقلطملاةدوعممرحتكلذلاثم،ةئراطبابسألاهجوزىلعةأرملامرحتدق

تيبةعاطتساىففهنمتجوزتاذ.اه،اهقلطوا،صخشلااذهتامولىتح،رخآنماهجاوز

ةقالعىلعنوكتىتلاةجنتملاة1رملاوقالطلاةقيثواهئاطعاىلعِجزلاربجينأعرشلا

نأاهجوزعيطتسيالواهقيشعاضيأو،اهجوزاهيلعمرحياهجوزريغرخآصخشعمةيسنج

(٩١).انهاكناكاذإطقفاهجوزىلعمرحتاهنافتبصتغادقتناكاذإامأدبألاىلإاهديعي
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نوكيىناثلاو،لوألاجوزلانماهقلاطنافاهلمرتوااهقالطتبثينالبقةأرملاتجوزتاذإ

(٩٢).انزءانبانوربتعيىناثلاجاوزلانماممانباوامزال

بسحياموينيعستةدملةلمرألاوأةقلطملانمجاوزلاميرحتلثماتقومميرحتلانوكيدقو

(٩٣).ةافولاولقتاطلاموياهنم

دلايمىلعارهشنيرشعوةعيراررملبقعضرملامألاوأ،لماحلانمجاوزلامرحيكلتك

(٩ا).دولوملاتبومةلاحىفالإهفاها

رهشنملوألاماياةعستلاو،دايعألاو،هوبسلاماياو،دادحلامايأىفجاوزلامرحيكلتك

ةبسنلابمراصريغميرحتلاناكناوحصفلاديعلةيلاتلانيرشعلاوةعبرألامايألاو(اه)با

.دايعألاهذهل

نمونحينيفرطلاالكنألةيعرشتابجاووأقوقحىأهنعأشنيالتامرحملانمجاوزلاو

.جاوزلاتقومراحملا

جاوالااًايناث

جاېلافيرعت

مظنتةينوناقجئاتنهيلعبترتيدقعبجومبةأرماولجرنيبىلعفلاطابترالاةلحرموه

كْـلذىلعبترتيدقامو،ةيلاملانيفرطلاقوقحمظنتو،تاقالعلاسخعبمرحتف.نيفرطلاةايح

ىلاملاعباطلاتاذتاميظنتلانيببيكوتةيطعوهف،ةثروللةيكلملالاقتناك..رومأنم

ذختينأهقيرطنعلفطلاعيطتسيىعامتجاميظتتوهوهىعامتجالاعباطلاتاذتاميظنتلاو

(٩٦).ةيعامتجالاةيحانلانمةوبالاىنعمدحيامكعمتجملاىفىعرشلاهعضو

matةرابعاهنمطابترالااذهىلعلدتتارابعةدعميختسامييقلادهعلاو npbذختاه

ةيسنجلاةقالعلاىلعلدتلمهدختستةرابعلاسفنو،ىلعفلاجاوزلامامتاىلعلدتيهو«ةأرما

لفحنعريبعتللDit1BJه،"ايظفللانملكمدختساامك.(٩٧)ةعرسلاولجرلانيب

٠جانناا

ةقالعلانعريبعتللاضيْاناظفللامسختسادقو،-ودىقبتفةجوزلااماymىعديجوزلاو

(٩٨).ليئارسإوبرلانيب



٨٩

pmظفلذخادوهيلادنعىهوصلاو،ىجورلابلألارهظاسنعىطسولاروصعلاىلو

امهفاهمهفوةاروتلا.ةساردىفغبنىذلاصخشلاىلعقلطيناكاذإاديجىنعم(نتح)

ىسرعاهرابتعابةاروتلانعكلذكوتبسلاموينعريبعتلل(هلك)،الظفلميختساو،ايفوص

ناىألماكلاىنعمباهنمولمكأولىهناىنعمبنمقتشمظفللاو(٩٩)برلا

.اهلامجيواهتنيزمتأىفنوكتسورعلا

ةقالعاهرابتعابةيجوزلاةْـمالعلانعريبعتلل(نيشونق)rtnTpحالطصامدختسْاقشلاو

.ةسلقم

هماي،هابألجرلاكرتيكلذلجأنمو،جاوزلاةرورضىلعةيبوهيلاةعمرشلاتدكادقو

ىفف،لسًـنلارارِـمتساوباجنالالجأ٠نمكلتو،ادِـحاوادسجناحبصيوهتجنبقصتليو

نوتيزلاسوغلثمكلونيو،كتيببناوجىفةرمثمةموكلثمكك1رما»ركني١٢٨:٣رومزملا

.«ضرألااوغاماوارثكْاواورمثا»جاوزلابةيصو١:٢٨نيوكتلاىلو«كتمنئاملوح

تومنأركندقوميعقلادهعلانمزىفةرداننوكتداكتجاوزلانععانتمالاتالاحو

دضهاجتارهظكلذمغرو(جاوزلاامهضفرىلإعجرينوراهىنبا«وهيباءو«بادان»

جاوزنولبهتايحةليطلظاموزنبنوميسماخاملافمهسفناةعمرشلاءاملعنيبىتحجاوزلا

ةرهاظلاهذهتشالتدبعملاريستدعبو،ةئراطفووظىفوادجةليلقتناكتالاحلاهذهنأالإ

(١٠١ا.ةيعامتجالاعاضوألاعمىفاتتتىتلا

ةأرمللةبِـسنلابةراكيلاِو،لجرللةبسنِـلابناتخلاطرشرفاوتينأبجي.ناكِجاَوزلامامتالو

..ء.ارمنعاهنادقعلاىفركناذإ

ء:ناتخلا

ملاذإجاوَرلاعنمَـي٠دقوناتخلاةيلمعهلتيرجألجرنمالإةْارملاجاوزبحمسيالناًـكو

،(٣٤:٣:نيوكتلا)ببسلااذهلميكشنماهجاوزانيلةًوخاضفردقفطرشلااذهرفوتي

اهلقندقو،ةميلقلارصمىفةرشتنمتناكو(ميهاربادهعذنمةميقةداعلاهذهتناكو

عمبرلادهعبقلعتيىعيرشتعباطباهوعبطو،ةينيعةريعشاهولعجونيمرصملانعدوهيلا

تناكثيحةيرشبلاةيحَـصتلاةداعوةداعلاهذهنيبنيسراَدلاضعبطبردقو.ميهاربا

اهَـيفىفتكيىتلاناتخلاةيلمعبنيبارقلاهذهتلدبتسادقو،ةهلالاىلإملقترشبلانمنيبارقلا

(مهسفنانوصخيةينيعلاتالافتحالاىفلاجرلاناكلبابىفف.لكلانمءزجذخنبهلالا
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ابعصناكةيحصلاةياقولاوهوناتخلاةيلمعلىساسألاضرفلابدوهيلاعانتقلناوعبيو

(.ىنيللاعباطلابناتخلاةيلمعتعبطكلذلو

هذهبلفتحيناكرصمىلإولفطلادنايمنمنماثلامويلاىفىرجتةيلمعلاهتهتناكو

،،.١)
١-.هبساعملا

١.٦١هتيبوا

اهدوتيادالهراحبلا

تبثيملاذإو،ءارنعةاتفلانأدقعلاىف.ركناذإجاوزلادقًـعةحصلطرشةيرنعلاتيوبتو

ىذلاو(قرعلاىهةيوقعلانافنهاكةنباتناكاذ.افةاتفلامجرتو،دقعلالطبيكن

اذهمكاحيدوملتلاىلاو(دبألاىلإاهقناطهيلعمرحيهارنعنكتملهتجوزناابتكىعدي

.ةدلجنيعبرأدلجيو(١.٩)َنمرهنسلامامألجرلا

.هارنعلاةكربجوزلاكرابيجاوزلادعبوهلرخآواهلدهاش:ةراكبلاىلعنيهاشنوميقياوناكو

:دسقعلا

تناكدقعلاةباتكنأىلإعجريكلذلدقعلاةباتكةرورضىلعميعقلادهعلاىفصنيمل

مهرارقتسادعبالإنيمربعلانيبرشتنتملةداعلاهذهو،ةبلتكلاو،ةقاوقلاراشتناىدمبةِـطعترم

بوعشلاىدلافورعمناكةماعةفصبدقعلاو(ةميلقةداعةباتكلاتناكثيحناعنكىف

.رخآلاهاجتهبدهعتامبفرطلكمازتلاىطعتةفلتخمروصبدقاعتلامتيناكوةيئادبلا

تحتدبعلاديعضوناعنكتانبنمهنباجوزيالابهدبععمميهاربادهعتنيحو

لاجرةرشعروضحىفةنيلملاةباوبدنعماعلانالعالاقيرطنعدقاعتلامتيدقو(هذخف

قافتالامتيو(١١٣)لعنلانوعلخياوناكلزانتلاوأعيبلادنعو(١١٢)زعوبلعفامكلقألاىلع

دقعبتكينأدوملتلاطرتشادقو(مسقلاو،رذنلاوأ،ىديألابحفاصتلاقيرطنعاضيأ

ج٠اوزلادقعلةخسنتدجودقفدوملتلارصعلبقتفرعدقدقعلاةباتكةداعتناكناوجاوزلا

.١٤-٧:٢ايبوطرفسىف

وأقالطلاةلاحىفةجوزللىعرشلانامألالكشيوهو((هابوتك)،٣اللا0جاوزلادقعو

نأاوبجوففةعيرشلاءاهقفضعبلدعدقو(نيتلاحلاكلتىفشيعلااهلنمضيولموتلا

حمسدوهيلادنعهلقتارتفنمةرتفىفوزاهجوقوقحنمةأرمللاملكىلعدقعلاصني

ِجاوزلانعامهاضرنالعابنافرطلاىفتكينلب(هافوك)دقعنوحبجاوزلابتاماخاحلاضعب
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لثمنعةيعرشلاءادرعزنىلإءامكحلادحأعفناممةئيسجئاتناهلتناكتاجيزلاهذهنكلو

(١١اج.ىنلعلادلجلابهنوسرامينمةباقعمبىدانوتاجيزلاهذه

(١١٨)،اهجوزاناوىتجعنتببسادقل،:لثم:ادَـجةطيسبةيادبلاىفتناكجاوزلاةقيثوو

نييقاعتملاءامساجاوزلاةقيتوىفركنيِحبصتفتروطتدقةطيسبلاةروِـصلاهذهتناكناو

ىتلاةقيقنلاليصاًـفتلاةبَاتكىفنوققنيدوهيلاناكو٩)دقعلاطبرشيو،دقعلاخيراتو

لاقيموبيلامويىفةقلطملاو،ةلمرااهناةلمرألاو،ءارنعاهناءارنعللصنيفةأرملِاةلاححضوت

«ةديقمريغ»(هاتكرتم)nncrmهذهنولوقيةماعةفصبةلطملاامأ(هاصيلص)meanهذه

،ةيبسمنوبتكيةيبسملاو«ضماغ»(ماتس)nmنٍوبتكيةاوغموا،ةبصتغمتناكاذإف

مسا.ابلَاغَو،هلَةيسًـخٍشو،هسار.طقسيوميمينشلاةفرحفابغتتناكلجرللةبسنلابو

(١٢٠).نوننبعشبيلثمهيبا

قافنالاو،اهجالعو،اهقوسكبهتجهعنهاجتلجرلادهعتي.نأةيساسألاةقيثولااموشنمو

نوقفتيو،روكنلااهؤلنبااهثريناو،هتليحىفتتامهنإاهنفدو،ترس1اذإاهئاديو،اهيلع

ةقيلوىفةباتكركنتالاهنكلودقعلااهمزليناك٠ىرخاطيرشكانهو.ةلمراىهواهيلع

ريغج٠اوزلادوقعىدملىففةفلُـصمطوشركنتهحناكجاوزلادوقعضعبىللو.جاوزلا

(١٢١اةاووتلاهملعتوهمعطتنابةجوزلادهعتتهتجوزو(٠)ابيقعماخاحلانيبدقعىذلاةيناعلا

قيرطنعدقعلاليجستدنعةيمسرلاةئيهللامولعمعيقوتلانوكينأةقيثولاطورشنمو

أطخلاةلاًـحىفو(١٢٢)تاعيقوتلاةحصبنورخادهشيواهمامأدوهشلانوكينأو،ةاهاضملا

ramm.ىمستوىرخأةقيثوبتكت.تعاًـضاذ.اف،دوَـهشماماىرخأةقيثوبتًـكتةقيثولاىف

tto3Ten(هايوتك)(١٢٣)نمدهاشمباهتيزتتبو،ةقيثولنىجراخلالكًـشلابدوهيلاىتتعادقو

(١٢‘).نيسوْرعلاروصبامبرو،ظحلاجارباةرئادلرشعىنثالاتامالعلابوأ،مينقلادهعلا

ايعارهتايحأدبهرصعىِـفدوهيلاىرسفمرهشانموانشملاهانبىرسفمنمدحاو:ابيقعماخاحلا(ه)

ىتلاةاتفلاذهَتماُـكو.مارتحالاوةبحملارصملولهتنبايييوهنيبتطبروسقلاءايرثادحأدنعمنفلل

دقفهموقىفةناِـكموملعنمابيقعهيلإلصواملكىفاببساسلاوةضوععممخرهتيبتحبصأ

لهاجلاىعارلااذهحبمخأهترباثملضفيورْواعيلاىبارةسويمبقاحشالوةاروتلاةسارنىلإهتعغل

.ةارتللهَـيماتمويلا.ةمجرتلاىفكرتشاونيطسلفىفهترهشتمازوهموقنيباًروهشمًىساراد
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:جانلآلافتحا

جاوزمتيناكامابلاغو،هارذعسورعلاتناكاذإةصاخايررضِجاوزلالافتحاناك

ىفو،ءافاثلامويامهجاوزمتيناعبتملانمناكفةقلطملاولةلمرالاامأ،ءاعبرألامويءارينعلا

ةعيرشلاو،نيتثالامويلافتحالاميقتفئاوطلاضعيو،دحألامويجاوزلامتيناكبرقلا

موي:لثماهبلافتحالاةماقامرحملامايألاريغمويىأىفلافتحالاةماقاعتمتالةييوهيلا

.دايعالاىفولتبسلا

ءانحلانوعضيءاسنلارئاسوسرعلاتناكثيحجاوزللقباسلامويلاىفلافتحالاأدييو

مانيالمويلااذهىفو(١٢")،ةدوسملاةريرشًـلانيعألاداعباْلجأنمنهلجرأو،نهيياىلع

لفحلةقباسلاةليللاىفامانينأنيسبوزعلاىلعارطخنوكيهنامهداقتعالبسحفناسورعلا

سبالمسرعلاىدترتلافتحالامويىفو(١")اًـعوبسأولنيعوبسالافتحالارمتسيوِجاوزلا

لجأنمبهذملاةالصلالاشعضتتناكو(اههجوىلعباجحلاعضتوةنيزمءاضيب

(١٢٩)«ةمابعلا»tىدتريسيرعلاناكو(١٢٨)سسقملاتيببارخبةركنتلاو،ةمشحلا

ةماقاءانثاىفنيسورعلاسأرىلععفييهليلكااحبصاكندعيو،هسأر-ىلعةمامعلاعضيو

اوناكفهارقفلاامأ،بهنلانمءاينغالاهعضيليلكالااْدهناكو.،نهاكلامامالافتحالا

(.رجشلاقاروأوروهزلانمهنوعضي

:ةفزلا

ىقيسوملاهبحاصتبكومىفءافرشلادحأوْاهدلاووهيراقأوهْـماقنصاعمسسرعلابمني

ىفىتنينيسوعلانملكناكنايحألاضعبىفو،اهراضحالسورعلالزنمىلإءانغلاو

سيرعلاءاقلصآناكةبسانملاهذهىفو(لافتحالاناكمىفنايقتليوصاخبكوم

نْاديكْاتاهفعهةداعنوعبتياوناكةبسانملاهذهىفو(١٣٣٢)سورعلارسنبنورهاظتي

ىفواهفلخرظنتالأسرعلاىلعناكفاهيبْالزنمىلإةدوعللليبساهمامأسيلسورعلا

ىفجاوزلالافتحلماقيو(نيسديعلاتوضحْاىتلاَبكرملارواحمنوقرحياوناكنانويلا

ناسورعلاهيفىلصيوريفكتمويمويلااذهنألناسووعلاموصيمويلااذهىفو(١٣٤)ةشوكلا

،نيوعدملاناكثيحءانغلابأدبتىتلالافتحالامسارمماقتو.ريفكتلامويلثمةحارلاةالص

(نهاكلاموقيوناميلسىناغأنمابلاغىهةميقةينغأءانغىفنهاكلانوكراشي

متاخلااذهناكوسورعلاىلإمتاخلاميلقتسوقطلاكلْـممه"انموَلافتحالاسوقطءارجاب

ِ'مطحيوجاوزلاةفيصىلتتمتاخلاميلقتدعيوناسورعلاهنمبرشيرمخهبسأكىفعضوي
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نيسيوعلاداحتامتيوامهمايصدعبناسبوعلالګيوةميلولاماقتكلذدنعو(١٥)سأكلا

.سورعلاىطفطعملاوأبوثلاءاقلاةداعبكلذىلإزمريناكوةيشبوكلاىفىلعفلا

تاداعلاوسوقطلاضعبعبتتتناكمايألاهذهلالخفماياةعبسةدمللافتحالارمتسيو

تبسلامويىفةاروتلاسيرعلا1رقينأعبتملانمناكلافتحالاةياهنىلو(١٩ةفيرطلا

.ةبارقلاديجيالناكاذإةاروتلل"ىراقمامأنوسلجيوأجاوزللىلاتلا

:جاورلالاكشأ

دجويناكميحقلانعدبعلاعمتجملاىلوجاوزلاعونىلعفقوتتنيجوزلاتابجاووقوقح

:جاوزللنداكش

عونلااذهوهترسأ.عمشيعتوسيوعلا.دلاولزتم.ىلواسبوزغلا٠َلقتعتثيَـح:لوألالكشلا

ةيوبألاةرسألابفَرعتجاوزلااذهىفةرسألاتناكولعبلا»مسابفرعيجاوزلانم

دعبءانبألاىقبيو،هتجيعنىلعةيوقلجرلاةطلسنوكتو،مهيب1ىلإءانبالابستنيثيح

ىفمتينأجاوزلااذهلةلضفملاةروصلاتناكونهجازابنقحليفتانبلاامأمهيباعممهجاوز

ىناثلالكشلاو(١٣٩)ةقبروقحساجاوزلثمهمعةنبانملجرلاجاوزةصاغئو،ةرسألاقاطن

بستنيو.اعحارفانمادرفحبصيىكلهتجونةرساىلإجوزلالقتنيناوهو:جاوزلانم

(١٤٠)بارتغالاجاوزىمسيجاوزلانمعونلااذهو،جزلاىلإسيلوةجوزلادلاوىلإ.انبألا

ءانبااهلسيلىتلالئابقلانيبعبتيىنبتلالاكشانملكشجاوزلااذهناضعبلاربتعادقو

جوزلاهبعليىذلا.روللاو.روكْـنءانبأةلدلويملاذإاْـهيبيووًـكتتبلاجزربتعيفروكن

،رقاعلااهتيسلةبسنلابةيراجلاهبعلْـمىذلاروللابامدحىلإنراقيدقةجوزلاىبألةبسنلاب

،ةديسللنييقيقحءانب*اكنوربتعيو،اهتليسمسابنومسيالافطابجنتةيراجلاتناكًامكف

(١'١).ةجوزلاىبألءانبْاكنوربتعيبارتغالاِجاوزىفجزلاءانبأناككلذك

ركتميقلادهعلاو(١(٢)ةمومألاماظننملكشجاوزلااذهنيسرادلاضعبربتعادقو

صخشنممتيجاوزلاناِـكنايحألاضعبىفوبوقعيِجاوزلثمِجاوزلااذهنمةديعةلثمأ

(١٤٣).ةيناصتقالاواةيعامتجالاةناكملاىفلقا

اذهناكناو،جاوزلانملَـكشلااذهىلإ.بيرق(")ىثحلانورثيةنبانمىسومجاوزو

.(١٤٤)ىْولمنعثحبيوابراهىسومناكدقورهمللميبقتوأ،تايلكشىأنويبمتِجاوزلا

جاووبفرعيجاوزلااذهورخآلتقونمجوزلااهروزيو،اهلهَّالزنمىفةجوزلاىقبتدقو
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طرشنونةنيعمةينمزةرتفلةأرملاولجرلانيبايلعفاقافتاناكجاوزلااذهو«ةقيدصلا,

طابترالاومناوزلااذهنيبقرفلاو(عونلااذهنمناك(")نوشمشجاوزو،اهيبأةقفاوم

.ايادهلاورهملاميقيوجاوزلالافتحاماقيناكفجاوزلامسارمةماقاوه(١'٦)شجلبلاب

:ةجوزلاتابجاووقوقح

:ةيجوزلاةمالعلا(أ)

عمةيجوزلاةايحشيعتنأضفرتىتلاةجوزلاوجاوزلاةقالعاميقينانيجوزلاتابجاو

ىعديهتجپوزعمةيجوزلاةايحلاسرامينأضفريىذلاو«ةدرمتم»ىعدتاهجوز

رشعىتثثاةلهمىطعتوببسنولباهعانتماناكاذإةدرمتمةأرملاربتعتو(١"ال«درمتم»

جوزلاهعاطتساىفنوكياهعانتماىلعترمتسااذإف،ةدرمتماهرابتعاموينمارهش

اهقناطلبقىيحخاةأرمانمجوزتيناجوزلاةعاطتساىلو«هايوتكلا»ىفاهقحدقفتو،اهقالط

لصحتنأوقالطلاةقيثوهنمبلطتنأةجوزلاةعاطتساىففدرمتملاوهجوزِـلاناكاذإامأ-

.اهقوقحلكوةقفنلاىلع

ىلإىدااممرشابمقيرطبلافطألااهملعتيول،ةحارصبشقانتةيسنجلاةمالعلانكتملو

ةحارصبعوضوملااذهةشقانمىلإدوملتلاتاماخاحاذهعفندقوةئيسلاجټاتنلانمريثك

نعةقالعلاهذهتمظنةييوهيلاةعيرشلاو(١(٨)دهاعملاوسرادملانمريثكىفةيملعقرطبو

،ةيرهشلاةروبلاةرتفءانثأىسنجلالاصتالامرحيىذلاةراهطلانوناقبفرعيامقيرط

ركندولوملاناكاذإعوبسأةدمبةدالولاىلتىتلاةرتفلاىفو(١١٩)ماياةعبسةدمباهدعيو

ةلاحىفاهلالخةأرملاريتعتاموينوثالثوةثالثكلذىليو،ىثنأدولوملاناكاذإنيعوبسْاو

دحلاعبتيدولوملاعونديلحتعيطتستملاذإفضاهجالاةلاحىفكلذكو،(ةساجن

ترهظ.دقوةنيسلاةيحبملالاوحألاىفةيسنجلاتالاصتالاعنمتكلذكو،ةرتفلاهْدهلىصقألا

لاصتالاعنميكلذك(لماحلاهتجوزوجزلانيعبىسنجلاصتاىأعنمينتبىدانتلويم

.دادحلامايأو،ريفكتلامويىسنجلا

ناينمنهاكنهرثيناكونايلمىلإبعفىرصملالقنأدعبرصمنمىسومرفامعنع:ىثحلانووثي(وي)

عجارههتاتبىدحاهيبوزوماعطلاىلإنوثيهاعمننهمنغىقسىفىسوممهتفاعاملنعوتانبعبسهل

..(٢٢-٢:١٦جورخلا)

.(١ه١٤،٠ةاضقلا)عجلرنيينيطسلفلانمنوشمشجوزت:نوشمش(هه)
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نمةراهطلاو.(١"٢)ةرويلاءاهتنادعبعباسلامويلانمءادتباةأرملاةراهطةرتفأدبتو

()،ةراهطلا»،ahanاهيلعقلطيو،ةساجنلا»maةلاح

ىوتِـحمءاعولااذهو(هافكم)ما3التىمسيءاعوىفمامحتسالابةراهطلاةيلمعأدبتو

اذهنع.اتقَـتسالازوجيهنأنيدنشتملاريغدوهيلاءاهقفسنعبىريوءاملانمنيعمرنقىلع

ولتكلذداشاىلوءاملاباهرعشواميسجةارملارمفتناىلعىداعلاماصتسالابءاعولا

ةوطخلاىههذهو(اهفرعتىتلااهتغلبول،اهفرعتتناكاذإةيربعلاةغللابركشلاةالص

ريغرخاناكمىفىرخاركشةالصولتتولفسألااهفصنةأرملاىطغتنأكلذىليىلوألا

لجأنمسوقطلاهذهو(١٥٦)انابرقةأرملامقتةراهطلامويىلو.هيفلستغتىذلاناكملا

.ضيحلاتالاحريغىرخاتالاحىفعبتتتناكةراهطلا

كلذكةداتعملاةراهطلاسوقطءارجابموقتنأ،ةشوكلاىلإلخيتنألبقةسبرعلاىلع

كلنكو،ريفكتلامويوأتبسلامويبارتقالبقةراهطلاسبوقطبموقيةأرملاولجرلانملكناك

اعوىفسمغيصخشلاناكةيدوهيلاةنايفلاىفلوخيلادنعدوهيلادنع

ضعبىفوسقطلااذهنمتنخْادقةيحيسملاةناييلاىفديمعتلاةركفلعلو،

ةريثكتتايصفتنييونالارفسدرْولدقو،حابصلكسوقطلاهنهىداويضعبلاناكنايحألا.

.اينيناعباطاهيلعىفط"اونأشلااذهبةقلعتم

ةنيعمتاقوْاهلسيلناسنالانأىلإعجريةيجوزلاتالاصتالاعنملةنيعممايْادييحتو

.هتيارابكلذمظنيلبتاقولخملارئاسلثمجوازتلل

...

(ِتونولما٢ا217الةقفنلا(بَا

وأ،اهلمعِنمةأرملاهيلعلصحتامعرظنلافرصبهتجوزىلعقفنينأِجوزلابجاونم

قافنالاهيلعبجيو،هلامرثكاذإاهيطعيوةقفنْـلانمىننألادحلااهلرفوينْاواهتاكلتممنم

ةداتعمتناكامماهمرحيالو،بسانملانكسملااهلرفوينْاو،اهجالعو،اهتوسكو،هتجوزىلع

.هعمطبهتالو،اهجوزعمعفترتةأرملاف،الاوتيبىفهيلع

بسحاهفقومىفةأرمالكو،اهتيبلةأرملاهملعتاملكاهتيبللمعتنْاةجوزلاتابجاونمو

قحواهيييلمعقحتسيجوزلانًانمموهفملاوهاذهوهاهتايحةماعىفهلمعتداتعاام

ىفيظولمعنمةأرملالخبو.هقفناهيطعينأىفهبجاولباقمىففقياهيليلمعىفِجوزلا

(١ه٨ا.هبقحهلسيلجوزلاواهيييلمعنممهفيامومسيلهيلعرجدوتلمعنموأ
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:ماعطلا

ةاعارمعمهنماهجاوزلبقاهيبأتيبىفهيلعةداتعمتناكامهتجوزلميقينأجوزلاىلع

،هرقفببسباهجوزكرتتنأةجوزلاقحنمسيلوةيحصلاةلاحلاو،ناكملافورظبو،هتردق

زبخلاىتحهييلنكيملاذإف،هعملظتنااهيلعبجياهلازبخهيفميقيىذلاتقولاىفف

بجاوهيلعسيلو،'دقعلاىفاهيلعصوصنملااهقوقحبظفتحتو،هدنعنمجرخت

(١٥٩).اهماعطا

نوكتيوهوماعطنمهتجوزلجوزلاهميقياملىندأادحعرشلاعضوةيلاعلالاوحألاىهو

ةتالثتبسلامويىفو،رمخلانمليلقو،تيزولقابقعةيلحتلاعممويلاىفنيتبجونم

مزلياهلهتلماعمءوسببسباهجوزلزنمةجوزلاتكرتاذإو(كمسوأمحلوتابجو

.اهلهالزنمىفىهو،اهيلعةقفنلابجوزلا

نحطلثمةيلزنملالامعألاةفاكبموقنةأرملاتناكدوهيلاةماعنييونايحألامظعمىفو

،سشارفلادادعاو،لافطألاعاضراو،ماعطلاىهطو،ليسغلالسغو،زبخلاعنصو،حمقلا

عيطتسيالوىعامتجالاةأرملاعضوىلعفقوتتتناكتابجاولاهذهو(١٦١)فوصلالزغو

ةيعامتجالاةقبطلاكلتءاسننيبةداعلاتناكذإلامعألاكلتهتجوزىلعضرفينأجوزلا

ةأرملاىلعمرحيو(١٦٢)ةمداخبنيعنسينْاجوزلاىلعنوكيولامعألاكلتباوموقيالأ

نأجوزلاىلعنوكيفةساجنةلاحىفربتعتاهنأل..ضيحلامايأىفىهطلابجاوبمايقلا

ىلعناكو(١٦٣)ةجوزنمرثكأهلناكاذإىرخألاهتجزبوأهتانبىدحاْواهمْـلبنيعتسي

تاولْااهعيونتبوْا،هعاونألاهعيونتبماعطلاةدئامىلإةجهبلاورورسلاثعبتنْاةأرملا

ىلعابيطاليلدماعطلاةدئاملوحةرسألافافتلاناكدقف.روهزلاسخعبةناضإوْا،ةدئاملا

(١٦‘)ةرسألافكت

:ءاسكلا

،نايحألاضعبىفوجوزلاةردقموناكملاةداعبسحفيصلاو،ءاتشلاةوسكىهةوسكلا

ليمجتلاتاونأو،ةليمجلاسبالملاوتارهوجملالثمةيلامكلاءايشألاهتجوزلمدقيِجوزلاناك

دقواهنانبأواهجوزلبايثلالزغبجاوةأرملاىلعناكو(مدقلاذنمةأرملااهتفرعىتلا

(.لاثمألارفسىنلمعلااذهحدم



٩٧

:ةجوزلامالع

ةعاطتساىفف،نمز1وةجوزلاضرمدتمااذإنكلو،ايحصهتجوزىعرينأجوزلابجاونم

الةيداملاهتلاحتناكاذإةصاخ،اهجناعىلعاهنمقفنتىكلهدنعاهقوقحاهيطعينأجوزلا

.قافنالابحمست

تمرحكلذكاهؤافشمتاذإالإريطخضرمبةضيرمةأرمانملجرلاجاوزمرحتةعيرشلاو

مرحيكلذك(١٦٧)اهثاريمىفاعمطتوملاىلإىد»ويضرمةضيرمىهوةأرمانملجرلاجاوز

ةقيثومالتساىلعةرداقريغنوكتةلاحلاهذهىفاهنأل،نونجلابتبيصأاذإةأرملاقالطعرشلا

.ةضيرملاةأرملاةيامحوهىناسناضرْـعةعمرشللناكامبرو،قالطلا

اهقحنمنوكيةليوطةدمضرملانمز1اذإنكلوضيرملااهجوزبىنتعتناةجوزلاىلعو

.فقوملاررقتناةمكحمللوقالطلابلط

:هتجوزلاومأنمعافتنالاىفجوزلاقح(د)

اذهوءاشتامكاهتراداو،اهتاكلتممىففرصتلاةيرحةأرملاىطعأثيلحلاىدوهيلانوناقلا

ناهلسيلو،هتاكلتممنعالونسمنيجوزلانملكلعجنوناقلااذهو١٩٧٤ماععضونوناقلا

(١٦٨).رخالافرطلاقوقحىلعةيلوْـسمضرفي

ىفاهجوزةدارالعوضخلاةجوزلاىلعتضرفىتلاةينبوهيلاةعيرشللليلعتنوناقلااذهو

عافتنالاجوزلاقحنمجاوزلادقعىفاهيلعصنيىتلاةجوزلاتاكلتممو،ةيلاملااهنونشةرادا

الإاهتراداو،هتجوزتاكلتممىلعفارشالاجووللف.ىلصألاراقعلاىففرصتلانوياهجاتننم

(١٦٩).كلزسكعىلعدقعلاصناذإ

نمتاكلتمملاهنهجاتننألاهجوزةقفاومدعبالإاهتاكلتممىففرصتلاةجوزللقحيالو

دعبةجزللمحدققىتلاايادهلانمةدافتسالاجوزلاقحنمكلذك،ةعيرشلابسحجوزلاقح

.طقفةجوللاهنًاىلعةيلهلابحاصصناذإالإجاوزلا

التخااذإفامهدحامسابتبتكو،ةيجوزلاةايحلاءانثأىفتاكشممناجوزلاىرتشااذإو

نألاعمانواعتينأنكمملانمفةيوقامهنيبةقالعلاتناكاذإامأ.رخآلافرطلاىلعررضلاعقي

امستقينَّاىلعناقفتيناككلذلو،ةكرتشمنوكتةيجوزلاامهتايحىفامهلتماجىتلالاوْـمالا

(١٧’).ىواستلابنيمسقامهنيبغلبملا



٩٨

:ةجوزلاءادن(د)

ةينفلاةميقعفييو،اهرسأكفيو،اهيدفينأاههجوىلعنوكيرسألاىفةجوزلاتعقواذإ

نهاكلاواهئادفبهمزليعرشلانافاهئادفنمصلختيىكلاهقلطاذإىتحصاخلاهلامنم

اذإهتجوزءادفنمجوزلاىفعيو.(١٧١)كلذدعباهقلطيمثاهئادفبمزليهتجوزرسيؤتىذلا

ىل.اوا،اهلهأىلإقالطلاةقيثوملسيواهقلطيةلاحلاهذهىنو،هيلعةمرحماهنافشتكا

كنبجزلامزليالاهمقعنمةرشاعلاةنسلااهرسأفلاصيىتلاةجوزلاكلذك،ةمكحملا

(١٧٢).ةيللاهقوقحلكبظفتحتاهنكلو،اهرس1

نأىريضعبلاف،ةرمنمرثكأهتجوزرسأرركتاذإجوزلابجاولوحهاملعلافلتخاو

(.كنبهمزليالرخالاضعبلاورركتولىتحامرساكنبجوزلامزتلي

:بابالااه)

وهونيعمفهبطبتراضرألاىلعناسنإلادوجونألةأرملاتابجاومهأنمناكباجنالا

هانعمنمحضتيظفلوهو(ريرع)٦ىعديناكميقعلاصخشلاو(١٧')ضرألاريمعت

،ةأرملاول،لجرللكلذناكءاوسةثراكربتعيلافطألانمنامرملاناكدقفلازعنالاوةدحولا

الإونينبىنبم»برللليحارتلاقو،هنوثريءانباهيلسيلهنانمميهارباىكتشادقف

ةيلاتتمتاونساهمقعرمتسااذإقالطلابنيجوزلاتمزلاةيبوهيلاةعيرشلاو(١٧')«ىنتمْا

ةديعسةبسانملفطلاداليمناكوةيجوزلاةايحلارارمتسالاطرشءانبالادوجوناككلذلو

(١").نمرخآلانمدسحلاىلإوعدتةبهو

.انزءانبأوأ،نييعرشريغوأ،نييعرشءانبَّاامأءانبألاو

نييعرشلاريغءانبألاامأ.ةيعرشلاجاوزلاةقالعنمنويلوينيذلامهنويعرشلاءانبألاو

ةبترتملاتايلوْـسملانمةأرملاولجرلاىفعيىذلاىنبملاوأ،رحلاجاوزلانمعونلةجيتنمهف

اذهتاماخاحلابراحدقو.نييعرشلاءانبالالثمىْـبوناقلاءانبألاءالؤهعضوو.جاوزلاىلع

،،.١)

اتْـخاللاا

دلويىذلاوه«ىصقمْوادعبم»ىنعمب(ريزمم)٦ةيربعلاةغللابوهوانزلانباامْا

اهعضوىتلامراحملاوأةاروتلاىفةروكذملاهاوسنيمرحملابراقالابجاوزلاةجيتن

نبانوكيدقف(١٧٨)هتجردسفننموهلثمانزةنبانمالإانزلانباجاوزمرحيو.تاماخاحلا

ةبسنرنعتوةبوطخملاتلمحاذإوأ،جوزلابايغنمةنسدعبةجوزلاهعضتنألثماكشانزلا



٩٩

طيقللاو،رخالجرنماهقالطىفكشلاببسبهيفاكوكشماسيسلقتةمسقملانباو،لمحلا

جوزتاذإلجرلاامأ.دبألاىلإانزلسناهلسننوكيانزلاةنباو(١٧٩)ةبسنةفرعممسعببسب

(١٨٠).قوقحلاىلماكادوهينوحبصيفوسءانبالانافانزلالسننمتسيلةأرمانم

ىفقوقحلاةفاكمهلانزءانباوأنييعرشريغوانييعرشاوناكءاوسءانبألاعيمجو

ةلمرانمِجوزتىذلانهاكلانباوضئاحلانبالثمنييويعملاءانبألانمةقبطكانهوثاريملا

.ةقلطموأ

ىنبتتةجهلاتناكدقفىنبتلانمسماخعونبةيدوهيلاةعيرشلاتحمسمقعلاةلاحىفو

هتنباهانباىنبتيلجرلاناكنايحألاضعبىلو(١٨١)اهجوزنمهدلتىذلااهتمانبا

(١٨٢).هلءانبانوحبصيف

دعبالإجاوزلانمةقلطملاوأةلمرألاعرشلاعنمدقونيتنسةدملرمتسيلفطلاعاضراو

.(١ً٨)ةدملاهذهءاهتنالبقهتمطفوأعضرملاهنباتطعأولىتحلفطلاةعاضرةدمءاهتنا

٢٠:١٢جورخلارفسىفكلذبةيصولاتركذدقومهيللاومارتحاءانبالاتمزلاةعيرشلاو

الىذلانبالاتنعلةاروتلاو٥:١٦ةينثتلارفسىفةيصولاكلتترركتمث«كمْاوكابأمركأ

(١٨ُ').لتقلاىهنيدلاولادحْابسةبوقعو«همْاوأهيبنبفختسينمنوعلمههيدلاومرتحي

:ةجوزلانفد(و)

.هتناكموأاهتناكمبسحنفللامسارماهلميقيوتتاماذإهتجوزجوزلانفحينأبجي

دقف.(١٨"اليحارربقىلعداومعبوقعيبصنو،ريبكنشبهتجوزلاربقميهارباىرتشاكلذل

.(١٨٦)ريبكراعىتوملاثثجنفدملعنانييماسلانيبدئاسلاداقتعالاناك

مزليلب،ةلمرألانفدبجاوبنومزليالجزلالهأنافهتجوزلبقجوزلاتومةلاحىفو

،،١٨٧)
ا'.اهسروكللدب

:تاجوزلاددعت

ىتلاةملكلاو(لسنلاةدايزلربتعيىذلاتاجوزلادنعتماظنتحابًاةيبوهيلاةعيرشلا

،ىسأوًا«نزح»ىنعمبىهو(هايصتع)ا"اىهةيربعلاةفللاىفةيناثلاةجوزلانعربعت

ىلإاهنمةمألاىلإبرقأتناكفةيناثلاةجوزللسعتلاعضولاسكعياذهو،بركوْا،ءالبوْا

نمًالكبوقعيجوزتدقف،تاوخألانيبعنجلاماظنىلوألاروصعلاىفدوهيلافرعو.ةجوزلا
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ىفةداعلاهذهتمرحةعيرشلاتناكنإو(١٨٩)ةميقةداعتناكةداعلاهذهو،ليحاروةنيل

.نيتخألانيبعمجلا

متيناكنايحألاضعبىفو،ةرسألادعةدايزهنمضرفلاةجوزنمرثك1ذاختاناكو

،اهجوزلتقربسنأدعب،اهنمهجاوزىلإىثحلاابروأةأرمالدوادبحعفميدقفبحلاعفادب

ىكلتايبنجألاتاريمألانمةدعنمناميلسجوزتو(ميلقلادهعلاكلذىلعسحنامك

دحميلقلادهعلاىفركذيملو.هئادعادضهيورحىفىسايسلافلاحتلانمعونىلعلصحي

ديحدقو(١٩١اةجوزةئامعبسناميلستاجبوزلىلايخلادنعلاركذلبتاجوزلادنعلىصقأ

جئاتنتناكو(١٩٢)ةجوزرشعىنامثبكلمللوتاجوزعبرأىداعلالجرللتاجوزلاديعدوملتلا

لجرلالضفيدقو(١٩٣)تاجوزلانيبأشنيىذلاعارصلاببسب،ةئيسامئادجاوزلااذه

ىلإةينثتلارفسىفعرشملاعفداذهو«ليحار»هانباعمبوقعيلعفامكةببحملاهتجوزءانبأ

(١٩٤).تاجوزلادهعتةلاحىفءانبألاقوقحىلعظفاحيانوناقعضينا

ىدرفلاجاوزلااومضتساف،تاجوزلاديعتةداعنمدحلاىلإهاجتالاءايبنألانيبداسدقو

(١٩٥).هبعشنعبرلاىلختىلعاليلدناكفتاجوزلاديعتاما،ليئارسإوبرلانيبةقالعللزمرك

اذهوتاجوزلادعتممرمتب«موشرجهماخاحلاعمرشتردصىطسولاروصعلاىفو

ادجردانلانمناكهنألكلذوىلعفلكشبادئاسناكعضولىنوناقلاساسألاىطعْاميرحتلا

نينلا«دوملتلا»و«انشملا»تاماخاحنيبنمونيتجنبجوزتيايوهيدجننْادوملتلارصعىف

،اعمنيتأرمابتاماخاحلادحْااهيفجوزتةدحاوةلاحالافرعتالمهنعادجريثكلافرعن

نيناوقنوكىهةيساسأةقيقحنملدعينأ(١٩٦)«موشرج»ماخاحلارويقمىفنكيملنكلو

(١٩٧).تاجوزلاديعتةيعرشبتفرتعادقجاوزلا

قالطىلعلجرلامغرتو،ةيناثةجوزنمجوزتينمبقاعتكلذدعبنيناوقلاترصدقو

نمجوزتيىذلالجرلابقاعيوهو١٨٧٧ماععضوىعيرشتلانوناقلااذهو.ةيناثلاهتِـحوز

نجسلابجاوزلابحيرصتىلعاهلوصحلبقرَـحالجرنمجِوزتتىتلاةجوزلاو،ةيناثةجوز

-١٩٨)
ا/.تاوسسمح

،اليوطاضرمهتجوزتضرماذإ:لثمتالاحلاضعبىفةيناثةجوزذاختابلجرللحمسيو

دقلاثملاليبسىلعتناكاذإقالطلاةقيثوىقلنتنْاعرشلاةطساوبةجوزلاتمزلأاذإوأ

.اهِـجنتناخ



١.١

:انالا

ىتحهيلعمرحتاهنإف،اهتتايخىلعليلدلاهيدلنكيملوهتجوزكلولسيفلجرلاكشاذإ

ريبكلادبعملاىلإهتجپنببمهنيِجزلاناكةمييقلاةنمزألاىلو،اهقلطالاو،اهتماربنمدكأتي

دبعملاىلو.قوقحنولبقلطتهعمباهذلاتضفراذ.اف،اهتماربنمدكاتيىكل(ميلشروأ)ىف

بتكيوةنعللامسقىد'وتونهاكلامامْافقتةأرملاتناكو،فارتعالاباهعنقينأنهاكلالواحي

تالاحلاهذهلثمىفىرجتىتلاسوقطلاأدبتو(١٩٩)ءاعوىفباذتوةقروىلع.مسقلااذه

هطبريدوسأءادراهسبليواهيلحعلخيواهرعشرشنيواهنطبىتحاهدسجنهاكلاىرعينأب

ءامنمىقستمثةمهتملاةجپوزلاةيولةنيعملاءاسندفاوتټوىراعلااهيبشلوحنشخلبحب

.دبعملابارتنماضعبوارمائيشهببينينأدعبةنعللا

ةأرملاعضوىلعاليلد،اريقحانابرقابلاغوهوجوزلاهمدقىذلانايرقلادادعابموقيمث

،هسنلتالىتحدبعملانعدعبتواهذخفطقسيواهنطبمروتيةبننمةأرملاتناكاذإف.ريقحلا

(٢.الالحاهلسننوكيوةيجوزلاةايحلاىفرمتستةئيربتناكنإو

ىلعهادتعالاىلإعجرتتناكامناوطقفلجرلاةريغوهاهلعفادلانكيملتامارجالاهذهو

ىلعلوصحللوأهنمىوقأممنملهتجوزمدقيجزلاناكنايحألاضعبىفف،هيجوزلاقوقح

(٢٠١).ناجوزلادلهيرطخبنجتلوْاةنيعمةعفنم

انزلادضةعيرشلاتاسرحتلبقكلذونيجوزلانيبقافتابتمتتالاحلاهذهتناكنإو

.ةيقالخاةميرجهرابتعاو

،امامتلتقلاةبوقعتفتخامينانتلارصعىفوفخأانزلاةبوقعتحبصأةيكلملارصعىفو

ىلعةبوقعلاهذهقبطدقنيرخأتملانييلبابلاتاماخاحلادحْافةردانلاتالاحلاضعبىفالإ

ناكاذهنْاالإ،اهيلعقرحلاةبوقعذفنفانهاكاهوبأناكىتلاتابننملاتاينوهيلاىدحا

ىهةعئاشلاةبوقعلاتحبصأو(نورخَاتاماخاحهركنتساونوناقلاىلعاجراخالمع

اهجوزتاذإواضيأىنازلاىلعمرحتو.جاوزلادقعىفاهقوقحةفاكةأرملادقفعمقالطلا

دعبىنازلابجٍوزتتنَّاعيطتستاهنكلودبألاىلإاهجوزىلعمرحتةينازلاو.اهقالطبمزلي

(٢.٣).اهلمرتوأاهقالطورخّالجرنماهجالن

.عرشمللىساسالاضرغلاعمىفانتيهنأدبالنوناقلاىفضقانتلااذهو

ةأرماعمةيسنجلاةقالعلاةسراممنمهعنمتاهجوزىلعقوقحاهيمللنكيملةجوزلاو
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نوناققرخملعو،نيرخآلاقوقحىلعءادتعالاملع:امهنارمأهدلحيلجرلاانزف،ىرخْا

انوهيف.ةمرحمنوكتملتارههاعلاعمةقالعلاو١٨يييواللارفسىفهيلعصوصنملامراحملا

ىلعناكنكلو(٢.٤)اهرجأاهيطعيىكلناكملالهأنيبةينازلانعلْاسيىكلهقيدصلسرأ

بكترادقربتعيهتجوزرمرسىفةيجپوزةنايخبكتريىذلافةيجوزلاتيبمرتحينأجوزلا

(٢.٥).اميظعابنن

مدقينأهتيوقعهمأعمىنازلاف،اهبىنزىتلاةأرملاعضوىلعةفقوتمتناكانزلاةيوقعو

سمخذفنينأهيلعناكءارذععمىنازلاامأ(نهاكلامامأهبنننعرفكيلةحيبنشبك

ليقثيحهاربنعلاىرغيىذلامرغي:ىتألاكاهليصفتوىهاوننينثاورماوأاهنمةتالثعئارش

هتبصتغمنمجاوزلاببصتفملامزتلينأ(ه١٦-١ه:٣٢جورخلا).هارمنعلجرىوغااذ.او

نأعيطتسيالليقثيحاهقتاطنمعنميو(٣٢:٢٩ةينثتلا).ةجوزهلحبصتوليقثيح

ال(١١ةينثتلا)دبألاىلإهعممرجلالعافةجوزلظت.(٣٢اشنتلا)هتايحمايألكاهقلطي

ةينثتلا)هتايحلاوطاهقلطينأعيطتسيالليقثيحهتجوزقلطينأمثالالعافعيطتسي

(٢٠٨)رهملاةميقلةيواسمةمارغعنييناهيلعاهنمهجاوزةاتفلادلاوضفراذإف(٢‘ال.(١٩

نانثالابقاعيةأرملاةقفاومبرمألامتاذإامأهدحوبقاعيةبوطخمةاتفبصتغيىذلالجرلاو

.مجرلاىهةمييقلاةبوقعلاوةبوقعلاسفنب

.ميرحتلاةجردىلعفقوتتهتبوقعناكتامرحملاىدحإبلاصتالاو

دقفناعنكضرْاىلإلوخنلادعبتروطتدقةيعامتجالايييربعلاةايحناحضتيقبسامم

تحبصأجيردتلابوىعارزعمتجمىلإمهلاقتنامغرةيوبلاديلاقتلاىلعنيظفاحماولظ

تمسقولزانملاىفةايحللنويربعلالقتناو.ةليبقلانمًالدبةيساسالاةدحولاىهةرسالا

.طابسالانيبىعارملاوْصرالا

ةهجنمذافنلاةوقاهلنكتملةعيرشلانًاالإىسومةعيرشلةيربعلالئابقلاةفرعممغرو

روطتىلإتناةديلجلاةيعامتجالافورظلانكلو.ايشويكلملادهعىفالاةيمسرلاتاطلسلا

دقعلاطورشىلعقافتالااهيفمتيةيليهمتةلحرمهقبسيجاوزلاحبصتفثاريملاوجاوزلامظن

اهجيوزتمتيالواهجوزرظنىفةأرملانوهتالىتحجاوزلاطوشنماطرشرهملاحبصأو

ةيجوزلاةقالعلالاصفنادنععفنيرخؤموجاوزلادنععفنيميقمىلإرهملالوحتورهمنولب

وهواهجاوزدنعاهلاهدلاوهعفملبىذلالاملاغلبمىفقحةاتقللحصْاوتوملاوأقالطلاب

.«ةطويلاب»فورعملا
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بالاةجوزوةمخلانمجاوزلالجرلاىلعمرحيحبصلفةقنبةاروتلاىفمراحملاتدحو

ىفالإ)جوزلاوخاوجوزلابانمجاوزلاةأرملاىلعمرحوةجوزلاتخاوةقيقشلاريغتخالاو

.توملاوأقالطلابجاوزلاةقالعءاهتنادعيىتحرمتستمراحملاهذهو(مويبلاجاوزةلاح

ىفثاريملابةاتفللحمسوكلمللةرشعنامثولجرللتاجوزعبرأبتاجوزلادنعتديحو

.روكذهوخأدوجومدعةلاح

ىعرشلانامالالكشيهنالجاوزلاةحصلاّـَـطرشدقعلاةباتكحبصأدوملتلاةرتفىفو

دقعنويبجاوزلانوسرامينمنوبقاعيتاماخاحلاناكولمرتلاوأقالطلاةلاحىفةجوزلل

ةأرملاولجرلانيبةيجوزلاةقالعلاتمظنو.ةقمبةأرملاتابجاووقوقحتدحو.ىنلعلادلجلاب

ةعبسةدمباهدعيوضيحلاةرتفاهجوزبةجوزلالاصتامرحيىذلاةراهطلانوناققيرطنع

ةيحصلالاوحالاوضاهجالاتالاحىلوًاموينيعبراىلاوحبةدالولاىلنىتلاةرتفلاىفومايأ

امعرظنلافرصيهتجوزىلعقافنالاجزلابجاوونارفغلاممويىلودادحلامايأىلوةئيسلا

رثكاذااهيطعيوةقفنلانمىندألادحلااهلرنويناواهتاكلتممنموأاهلمعنمهيلعلصحت

جوزلانانمموهفملاوهاذهوءاسنلاهلمعتاملكاهتيبللمعتنأةأرملاىلعنوكيو.هلام

.هيلعرج٠وتلمعواىفيظولمعنماهلخلىفقحلاهلسيلواهيييلمعقحتسي

نمعوننمنيعرشريغهانب1وةيعرشلاجاوزلاةقالعنمنييعرشءانباىلإءانبالامسقناو

نويلويانزءانباو.جاوزلانعةبترتملاتايلؤسملانمةأرملاولجرلاىنعيىذلارملاجاوزلا

ءانباو.دوملتلانمواةاروتلانمميرحتلااذهناكءاوسمرحملابراقالانمجاوزلاةجيتن

اهلسننوكيةيدوهيةأرمانمجوزتاذاانزلانباامادبالاىلإانزلسنمممانبانوكيانزلا

'.قوقحلاىلماكاًدوهي

لجرلاقالطمرحينكلوقالطلاةقيثوةجوزلاءاطعايوةمكحملاىفالإمتيالحبصْاقالطلا

ربجيلجرلانكلو.كلذسكعتبثواهتمنوكبمدعبىعداوْاجاوزلالبقاهبصتغاةأرمانم

.هيلعتامرحملاىدحااهناواانزلاهتجوزىلعتبثاذإوًاةعيرشلانعدترااذاقالطلاىلع

.تاونسرشعةدملةمقعرمتساواهضرمنمزاوجوزلاضرماذإقالطلابلطةأرملاعيطتستو

ىفءاقبلاىفقحلااهيطعينالثمهثاريمىفقوقحلاضعبهتجوزىطعيجوزلاحبصأو

اهيلعقافنالاىفاهئانبارمتسيناوةلمرأاهئاقبةرتفىفهتورثنمقفنتناوهتافودعبلزنملا

.دقعلاىفاهقوقحذختتملاذإ
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نمرشعلاتنبلكلعغيفنجوزتيىتحتايتفلاىلعقافنالابنومزليروكنلاةوخألاحبص'او

لامىفالابيصنةاتفللسيلنكلواهيلتىتلانمربكالوالاىفجوتتىتلابيصننوكيولاملا

ىفو.قحتانبللسيلومهدجةووثىفبالاماقمنوثرينونبلافدجلالبقبالاتاماذإفاهيبا

.ةيواستمةبصناتاجهيزتملاريغوتاجونتملاتايتفلاعمجثرتروكنةوخادوجومعةلاح

قحنمفةيلاملااهنونشةراداىفاهجوزةدارالةجوزلاعوضخضرفىدوهيلانوناقلاو

ىففرصتلاةجهللقحيالولصالاىففرصتلانونهتجوزتاكلتممعيرنمعافتنالاجوزلا

.جوزلاقحنماهعيرنالهتقفاومدعبالإاهتاكلتمم

.نيفرطلاةقفاومبالامتيالقالطلالعجوتاجيزلادلعتموشرجماخاحلامرحابروأىلو

مرحامكاهقناطىلعلجرلامغربوةيناثةجوزجوزتينمبقاعي١٦٩الماعنوناقلاردصدقف

.١٨٦٩ماعىفوتملااهجېزىخانمةأرملاجاوز

امكاهتراداواهتاكلتممىففرصتلاةيرحةأرملاىدوهيلانوناقلاىطعا١٦٧٤ماعىلو

قوقحىلعهتيلونسمضرفينأهلسيلوهتاكلتممنعًالؤسمنيجوزلانمالكلعجوءاشت

.رخالاقرطلا

ضعبالإاهلسيلتلظةيبوهيلاةأرملانأالإةعيرشلاىفةمئادلاتاليلحتلاهذهمغر

اهجوزثاريمىفقحاهلسيلواهمْاثرتالواهيباثرتالىهفثاريملايفاًدجةيلفلاقوقحلا

.لاومانمهتجوزلاملكثريجوزلانأمغر
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62. Brasch. O. B.E : The Judaic Hentage. Its teeching's - philosophy - symbols. David

Mckay company, New York l969, p. l 90.

الو،ةلفطتسيلو،هنحافاهمأو،نحافتنبنالفو،اذكمويىفانماماةجوزودوهشةمس.اثروضحىفه-٦٣

ىْاجوزتتلاهديىفاهيطعتوةقيثواهلبتكفانلتلاقامككلنىخثفرتاهناو،ىنمجاوزلاىفبغرت

.«ىسومةعيرشبسحهارتلجر

.و.ه

v.6 ,as1on :pior-iso .T ,sm+she -٦٤

.٣٣٩،٤٠ةداملا:نوعمشنبىاح.مرظنا-٦٦

6َ5. Steinsoity, Adin : p. l35.

.Neufeld،٦:١٨-١٨نيواللاىفءاجامىلعميسقتلااذهىفتعمتعا-٦٧ : p. 19 l

.ه٢٦:٩دنع-٦٨

،ةيبرعلاتاساريلاوثوحبلادهعم،هبهاذموهراوطا:ىليئارسالاىنيدلاركفلا:اظاظنسح.د-٦٩

.٢٢٢ص.١٩٧٤،ةرهاقلا

.و.ورپ.

١v-انيلعلخنيللجرضرألاىفسيلوخاشدقانوبأ،ةريغممللركبلاتلاقو»٣٣-١٩:٣١نيوكتلا

.«السنانيب'انمىنجنفهعمعجطضنوارمخانانبأىقستملوضرألالكةداعك

.٢٢:١٠لايقزحرظنا٢-:٢٧ةينثتلا-٧٢
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E. Encyclopedia Biblic: v. 3 p. 2945.

راعكلنفهتروعىهتأرواهتروعىْاروهمأتنبوًاهيبْاتنبهتخَّالجرْدَـحااذإو»٢:١٧.نوييواللا-٧٤

.هبننلمحيهتخاةروعفشكدقامهيبعشىنبىنيعًامامًاناعطقي

.٢٠:١٢نيوكتلا-٧ه

هذهلمعتالليئارسإىفاذهلعفيالهنألىنلنتالىخأايالهلتلاقف»١٣:١٢ىناثلاليئومص-اا

.«ةحابقلا

.«هيبأتنبهتخاكيفكناناسنا...ه٢٢:١١نلايقزح-اك٧

.٢،٢١ه،٢٠:١٢نوييوكالا-٧٨

.٣٨:١٦نيوكتلا-٧٩

.١٨:١٤نوييواللا-٨٠

.٣٠-٢٩:٢٤نيوكتلا-٨١

.٤٧ةداملانوعمشنبىاح.م-٨٢

.ةأرمللةنسةرشعىنثاولجرللةنسرشعةثشاثوهو-٨٣

.هريكنتوضعرتيوهيتيصْـحتبيصْاىذلاوهىصْـحملا-٨٤

.stettanm,-٨ه

،نييسوبيلا،نييروملا،نييزيرفلا،نييناعنكلا،يييرومالا،نييشاجرجلا،نييثيملا:مهعبسلابوعشلا-٨٦

.٣:٢-٧:١ةينثتلارظنا

.as ny , i9root aux-on notna ,ap,m Tm no o ,ptrn p -nv

مربوبووموجميي

.ss ror ,n" hn nmn trnm1 aaobttn

.ووپ.م

.ونو)هيب.,وي.

٢

.٤٩ةداملا:نوعمشنبىاح.م-٩٣

.،وه.

.ىناثلادبعملابارخىركن-٩ه

9 l. Encyclopedia Judaica : v. l l p. 52.

9b. Steinsolty : p, 1َ35.
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RaddiffeBrown,:رظنا ْ. Afncan systems of kinship and maْmage. Oxford university press

London 1950 p. 5.

.٣-٤:١٧،٦:٢،١١:٢٩،١٦:٢نيوكتلا-٩٧

.«كهلاكبحرفيسبورعلابسيرعلاحرقكوكونبكجوزتيءارنعبابشلاجوزتيامكهنال»ه:٦٢ايعشا-٩٨

ىفعبتمماظنكانهناكمين'واجلارصميفهناذإعامتجاوأةعامجىنعمىطعيحبصأ،فلدظفل-٩٩

نمةعومجمفارشاتحتماظنلااذهناكومهنملكةفيظوومهسبولجماظنلمشيافيشيلاىفةسارنلا

مهنمدحاولكفرشيوةيميهاكالاسيئرلامابتانوربتعياوناكةيلاعلاةينيميلاةفاقثلاىونتاماخاحلا

.ةعامجلاءاسب٠وومهيلعقلطيناكوةعبسلافوفصلانمفصىلع

nn1pn3bones:رظنا pt annm-Ann'a : at 1Too.o

وووو.ويړهههوو.،ىسريب

an1pnhu

l00. Encyclopedia Judaica : v. 6 p. 1177.

l0 l. Barm,: VII p. 218.

لكمكنمنتخيفكدعبنمكلسننييو،مكنييوىنيبهوظفمتىذلاىدهموهاذهه١٧:١٠نيوكتلا-١.٢

.«ركن

.٣٤هصىْـماثلاءزجلا:تنارويهلو-١٠٣

مرميوةيعامتجالاةناكملاىفلقأةقبطنايصنِـلاتربتعالبءاصخالاةدامرقتملةيبوهيلاةعمرشلا

.تاينوهيلانممهجاوز

ديعس.ميقلادهعلااهروصيامكدوهيلادنهةيعيرشتلامظنلاوةينيللاةديقعلا:لالجدمحمتفل1.د-١.٤

.٦٤ىم،ا٩٧٤ةرهاقلا،تفْار

:نيمًادمحارظناناتخلاتالافتحاىف«مكنمنتخيمايأةينامثنباه٢٢:٣يييوثالا،١٧:٢نيوكتلا-١.ِوب

.١٨٨سم،١٩ه٣،ةرهاقلا،رشنلاوةمجرتلاوفيقتلاةنجل،ةيرصملاريباعتلاوديلاقتلاوتاداعلاسوماق

١.٦-nhna،:امةأرمابةقلامهلنكتملىهنلابزعالاولامعتسالاهلقبسيمل،ىشلكىلعقلِـطموهو

.rrhna5popاهيلعقلطياهتعارزقبسيملىتلاضرألاوhnaهيلعقلطي

trhn:emitرظنا , perpit.

.٢.:٢٣ةينثتلا،٢١:٩،٣٨:٢٤نِوييواللاا٣٨:٢٤ِنيوكتلا-١٠٧

.١٣-٢٢:١٢ةشتلا-١.٨

نملوأوهسبوفسپوي،ىدوهيلافلؤملاناكوةعامجلاوأسلجملاىنعمبةينانويةملك:نيرهنسلا-١.٩

وهومظعالانيريهنسلانمنوكتيحبصًانمرلهنسلانافدوملتلارصعىْـبو.ظقللااذهمعخنسا

وهوىسيومنعبونيلجومهسأرىلعالجرنيعبسنمفقتيودوهيلاعيمجلنپزكرملاىلعالاسلجملا
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وهورفصألانيرهنسلاو.ةرئادفصنةئيهىلععامتجالاىفنوسلجياوناكوربكالامكاحلاوأكلملا

.اهادعتيالةنيعمةجرندنعءاضقلاىففقيواوضعنمرشعوةثماثنمفصتيىلحمسلجم

-تيوكلا،رشععبارلادسعلا،رشاعلادلجملا،ركفلاملاعةلجم،ةيليئارسإلاةيصخشلا:اظاظنسح.د

.م١٩٨٠رياربف-رياني

l l0. Mellersh, : p. 23.

١١١r٢٤:٢نيوكتل.

.٤:٢تور-١١٢

.٣٣:٢٢ةينثتلا-١١٣

.

ىطعيوعيبلاىفملختسملادقعلاىنعمىلعلليلرفس٦هلظفلملختسيناكةميلقلاةنمزألاىف-١١ه

جاوزلادقعامأةماعةفصبدقعلاىلعلديلظفلدوملتلاميختسادقواضيأقلطلاةقيتوىنعم

.١.:٣٢ايمرا،٢٤:١ةيُـستلارظنnsوهف

l 16. Bnasch,: p، 280.

l l7. Brson, : VII p. 217.

l l B. Encyclopedia Judaica : v. 6 p. l l 6S.

،نالفنبا..نتافروضمبو...نالفمكحتحت،اذكةهجب،اذكةنس،اذكرهشنم،اذكمويىف»-١١٩

ىلعتدقعىنْاارضحْاواوبتكاو،هشاقانأاملكباوقثو،ادوهشىلعاونوكهلوقبهسفنىلعدهش1و

ىسومانيسةعيرشكلوبقو،ةقيثوورهمبةسادقوةراهطىطةجوزىلنوكتلنتافتنبهنحاف

.٧هص:جرفدارم.«ليئارسإو

.وهب..وهبوروييوربوه_١٢.

.٨٢٩ةداملا:نوعمشنبىاح.م-١٢٢

,وهہمهب..وهبوو9م,روبو_١م

:.Brach.290.:اُـصم'اوظنا-١٢٤ VU p

121. Steinsolty : p. l38.

نولطياوناككلنلوةريرشلاحاورألافيخيرمحألانوللانادقتعتتناكةمييقلابوعشلانمريثك-١٢ه

.رمحألانوللابلزانملاباوبْا

EncyclopediaJudaica.1044.:رظنا : v. l l p

.١٨٢ص.ةيرصملاريباعتلاوديلاقتلاوتاداعلاسوماق:نيمًادمحْا-



١١٢

.١٤:٢ةاضقلا،٢٩:٢٧نيوكتلا-١٢٦

مسختسيناكتاجوزلارسأاهيفسراميناكىتلاروصعلاىففةمينقلوصْااهلتناكةداعلاهذهل١٢٧

.اهذاقناوةأرملاىلعفرعتلانكميالىتحباجحلا

.٤٩:١٨ايعشا،٢:٣١ايمرا،٢٩:١٠،٩:١٤نيوكتلارظنا

وو,ربوني.ميولىهہبم,بيورب,»و,٨

ريبكعونناعونوهومجعلاءاملعلاهسبليناسملتوْاناسليطنمةيربعلاةفللاىفليخيظفل-١٢٩

،ةالصلاتقوسبليمامكأالبضيبأءادروهوريبكلاو،ةعبرالاهاياوزىفلنادجلاقلعتټوريغصعونو

.بايثلاتحتسبليمامكُاالبصيمقلكشىلعريفصلاو

.ه١سم،١٩٣٧ةرهاقلا،ضماجليقزحفسبويةعبطم.نيللاساسا:ىحرفلداه

.ديشانالاديشنرفسنمحضاووهامكناميلسدهعىلإعجرتةداعلاهذه٦١:١٠ايعشا-١٣.

.٩:٣٩لوألامايألارابخا،١٤:٢ةاضقلا-١٣١

EncyclopediaBiblica.2945.رظنا.رسألابجاوزلاةناعريثلتنمةداعلاهنهتناك-١٣٢ v.3 p

و,دووييمهبوووې,وريب۔س

nةيربعلاةفللاىفةفوكلا-١٢٤ Dnنيسوعلاداحتااهيفمتيىتلاةميخلاىهتناكةمينقلاروصعلاىلو

.اهلمحنكميةلظمىلإتلوحتمثقدارسلامساببرعلااهفرمدقو

.٤:١٧ةاضقلا،٢٤:٦٧نيوكتلارظنا-

Brash.: p. 288. -

Encyclopedia Judaica : v l l p. l 035. -

.رړوهب.وب,.-

l 35. Nemoy yule Jadaica seْnes karaite anthnlogy. yale university press, New Haven and

london la95 - l 952 v. III. p. 298.

.٤ه.رومسملا-

نأتتبثأةثيبحلاتاسارللاوةريرشلاحاورالاداعبالوْادبعملابارْـحبةركذتللةداعلاهذهنوكتدق-١٣٦

.مهتداعستاظحلدشًاىفىتحرشلانمدوهيلافوخىلإعجرتةداعلاهذه

هnمهبمهبوب,وييمهيوې,وريبر

.٤٩سمىدوجقوراف.د،ىسومىلعدمحًا.د-

Brasch. : p. 292. -

قلخةكرب،ناسنالاقلخةكرب،تانئاكلاقلحةكرب،بنعلاريصعةكربىهوعبسلاتاكربلاةوالتلثم-١٤٧

مييقتوءاجرورافساميلشوواركنةمتاخلا،نيسبورعلاةكرب،دلاوتلااهقلخنمضرفلانأالرب،داوح
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.ءانغلاوصقرلابنيوعدملاكراشيونيسورعلانيبهفيرطتاقباسمىرجتوىولحلاعاونأىتش

Encyclopedia Biblica. V.n. p. 1045. -

.٧٧ص:جرفدارم-

.ةيكلملاىلعةلادللظفللاميْـحتساوديسلاىنعيةيربعلاىفوهوىناعنكهلاوهاكد-١٣٨

168Encyclopedia.رظنا Judaica : v. 6 p. l

.ه٨:ه٤نيوكتلا-١٣٩

ةيمارألاةملكلاىلإعجرتدقولخنىنعمبىروش'الصًاىلإعجرتةملكلاو{1ال٦5(بارتغالاجاوز-١٤.

.ه٤سم:هعمجدومحمدمحم.برتْـعاىنعمبةيربعلا

:.Neufeld.63:رظنا-١٤١ p

نوكتتةعومجملادجنثيحمخالىمتتْـمىتلاةرساللدادتمادجويايسيهيولامشىفBembaةليبقىف-١٤٢

امدنععونلاسفننمةمومجماشنتوةعومجملاككفتنونهلافطاونهجاوزاوهتانيوهتجوزولجرلانم

.هتبپوزةرساكرتوهدالوأوهتجوزذخاىلإلجرلاليمي

- Brown.: p. 7.

- Schusky Ernest L. ْ. ManuA For kinship Amlysis. liolt Rinehart and winstion. New York

l955. p.5.

- Strather. Marilyn : women in Between femal roles in a Male world. Mount liagen- new

Guinea, Seminer press. Landon and New York l 972, p. 66.

.٧:٦٣ايمحن،٢:٤لوألامايألارابخأ-١٤٣

.٢:٢١جورخلا-١٤٤

.١:١هةاضقلارظنا-

٧٨صرظنا:شجلبلا-١٤٦

.1so:۔١٤٧

.١٢٣٣،١٢٧،١٢٩داوملا:نوعمشنبىاح.مرظنا

.١:٢٨،٢٠:١٨هنوِـمواللا-١٤٩

.٦-١٢:٢نويواللا-١هه

l 45. Natfeld, p. 3.

l48. Miller. : p. 87.

l51. Baron.: VIَI p. 221.



١١٤

نماثلامويلاىلورهطتمثمايأةعبساهسفنلبسحتاهليسنمترهطاذإوه٢٩-١:٢٨هنويواللا-١ه٢

.عامتجالاةميخبابىلإنهاكلاىلإامهمبىمٌامومامحىخرفوُانيتمامياهسفنلذختت

haلعفلانمىهوةراهطلاىنعمبah2n-١ه٣ nنزوىلعديزملعفوهورهطتوْابيطتىنعمب

.دمحأوتافطْاىنعمب،ديزملالعفلانمةملكلاوءافطالاةادأىْا:،-١ه٤

:,320Miller..هملايامموباتترهطىذلااينللاكلامىهلاو،ىديسايتنأكرابمه-١هه p

نابرقرخآلاوهنملك'ويالوهوةقرحمامملحْاملقتماميوأمامحىخرفنعةرابعنابرقلااذه-١ه٦

.٣.-١:٢٩هنويوهللارظنأ.نهاكلاهنملقيوهوةئيطخ

.y:p-١ه٨

.وهبوو:مہيځومهيوبم

ي.

.٢ه٣ص:ىليويسالاسيناتيورث-١٦١

.رووو.و،مب

.١٢٨:٤رومزملا-١٦٤

.١٢٩ةداملا:نوعمشنبىاح.م-١٦ه

.١:١ديشانألاديشن،٦ه،٢٤:٤٧نيوكتلا:رظنا

l57. Brasch, : p. 337.

.4l63َال. Stether. : p

نيليبلعتشتواناتكوالوصبلطت.هتايحمايألكرشالازبخهلعنصن»٢-٢٢١:١٣لاثمالا-١٦٦

.«،..نيتيْـصار

.١٠٣ةداملانوعمشنبىاح.م-١٦٧

.teory:ما'-١٦٨

وي.٠مہا

«.ني

.١٢٢ةداملا:نوعمشنبىاح.م-١٧٢

..5ه_١يس

l69. Stansoity.: p l32-

.«اهنمذخأىتلاضرألالمعيلنيعةنجنمهلالابرلاهجرختفه٣:٢٣نيوكتلا-١٧٤

.٣-١:٢هنيوكتلا-١٧ه



١١ه

.٨٨ص:ى٠وجقوراف،د،ىسرمىلعدمحأ.د-١٧٦

Mason, otis Tufton : Woman's share in pnmitive Culture. Macmillan and co, London

:Steinsolty.130.:اًـضيًارظنا-١٢٧ p

.روو٢.وب..ميب٨

.تاماخاحلاتاممرحتبسحمرحمنمجوزتتالةاروتلانمةمرحملا-

.٢٩١،٣٠١،٣٠٩،٣١٨ةداملا:نوعمشنبىاح.م-١٧٩

l895, p. 205.

- Baron, : v. np. 2 l 8.

l 80. Baron, : V.II p. 2223.

.اهيتبكرىطاهتمانباةديسلاىقلتتنالثمىنبتلاةيطمءارجادنعةنيعمىيوقطعبتتتناك-١٨١

.٢٠.٨:١٧رومزملًا-٣٠:٣،٣١نيوكتلا

،٣١:٤٣نيوكتلا-١٨٢

.وووبمويو_،يج

،٢٠:٩نويواللا،٢٧:١٦ةينثتلا-١٨٤

:٢٦ايمرا،٩:ه٣ايعشا،٢:٣٤لواهلوط،٢:١هلوألالينومص،٣:٢٠ه،٣٢:١٦نيوكتلا-١٨ه

.١٤٠ةداملا:نوعمشنبىاح.م-١٨٧

.n re np 9.ohttho arun-١٨٨

l86. Neufeid.ْ. p. 23B.
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عبارلالصفلا

ةيرسلِاوةقلطملاوةلمرهالا

،ةلمرْالا،ألوأ

ةغللاىفاهيلعقلطيو،برحلاىفوأملسلاىفهاوساهجوزتامىتلاةأرملاىه:ةلمرألا

دقتمصلاوأنوكسلاىنعيىذلاnhtظفلبةلمرألاطابتراو(ءاسرخلا)aanhrtظفلةيربعلا

دعبليوطتقولامبرو،تقولاضعبلةلمرألاىلعتمصلاضرفتىتلاةداعلاراشتناىإعجري

دنعةلمرألانأىا(٢)«ةييهنولبهىنعتةملكلانالوقيرخاىأركانهو(١)اهجوزةافو

.ةيلهاهلمدقتالورهماهلعفدياهجاوز

دادحلاسوقطميقتواهعمتجمىفةدئاسلانزحلاسبحامةلمرألاىدترتناعبتملانمناكو

.تيملااهجوزىلع

:ةلمرألاتابجاووقوقح

:ةسقفنلا

لماعتتناكو،اهجوزلهأىلعْوااهلهْاىلعائبعمييقلاىربعلاعمتجملاىفةلمرالاتناك

ركنتتنأ«رامث»تلضفدقو.لامهاب«تور،و«رامث»نملكتلموعدقو(٢)بيرغلاوأميتيلالثم

ضعبىفو(،)ةلموأكاهعضونمصلختتىكل«اذوهيهنمجاوزلااهنكميىتحةينازىزىف

ةيامحىلإةجاحىفاونوكيملديبعلانأذإديبعلاعضونمأوسْااهعضوناكنايحألا

(٥).راقتحالاوةوسقلابمستتالمهتلماعمتحبصْاو

ضعبىفةلمرألابامامتهادجنالامنيبفةيداملاةيامحلاضعباهلممدقينأنوناقلالواحدقو

ةِـعمرشلاو،ةلمرألاباريثكىصويةينثتلارفسك،ىرخْارافسأدجناننافميعقلادهعلارافسْا

ناكف،ثاريملاىفةنيعماقوقحةلمرألاتحنمدقهدعيو،دوملتلادهعىفتعضوىتلاةيدوهيلا

لزتملابنكستنأىفقحلاةجوزلاءاطعا،ِجاوزلادقعتابيترتىفلخبينأجِوزلاناكماىف

(٦).ةلموأاهئاقبةرتفلاوطهتورثنمقفنتنْاو،هتافودعب

۔١١٧-



١١"٨

اهتلاعابنومزلممهفنيغلابءانبألاناكاذإامأ،رصقلااهئانبأىلعةيصوحبصتةلمرألاو

ارجأذْـخاتنأةلمرألاقحنمو.جاوزلادقعىفاهيلعصوصنملااهقوقحذختتملاهنااملاط

(يل.ةيعرشلاةعاضرلاةرتفىهوارهشنمرشعوةعبرأةدملاهنباعاضرأىلع

اذهفثبوررفسىفتعضوامكلاوحألالكىفنكتملاهجوزةرسأوةلمرألانيبةقالعلاو

(٨).اهتامحونبألاةجوزنيبةيلاثملاةقالعلالثميرفسلا

:ةيناثلاةرمللجاوزلا

بغرترخالجرىأنمجوتتنأ«موبيلا»جاوزلعضختالتناكاذإةلمرألاقحنم

نمنانثاكلذيدهشيوِجوزلاتبومنمدكتتنأاهجاوزلبقةلمرألاىلعناكو.هنمجاوزلا

ناىلعدحاودهاشةداهشبىفتكيديعبناكمىفوألاتقلاءانثأتبوملاةلاحىفامأدوهشلا

ةلمرأنمهجاوزعنميوهتافوىلعادهاشجوزلالتاقربتعيو،تيموهوجزلاىأردقنوكي

لبقتوةداهشللحلاصريغواادبعوأهريغنعالقانواةأرمادهاشلانوكينأزوجيو.ليتقلا

(٩).اهسفنةجوزلاةداهش

ربتعيوىناثلاولوألاجوزلانماهقوقحدقفتاهجوزةافوتبوبثلبقجوزتتىتلاةأرملاو

.ائزءانباىناثلاجاوزلانماهؤانبا

اهلبتكيبرحللهجورخلبقفلكاشملاهذههتجوزبنجيجوزلاناكنايحألاسخعبىنو

الإاهجاوزبحمسيالةلمرألاو،ةقيثولاىفاهديحيةنيعمةرتفدعبةذفاننوكتقاللمةقيثو

فوسىذلاجاوزلامويوةافولاموياهنمبسحيال،جوزلاةافونماموينيعسترورمدعب

.ىفّاي

nsىمستنيترمةأرملاتلمرتاذإ a9np(تينلتق)جوزتتمثاهجوزتيوسميمثجوزتتىتلاف

لعلو(١.)كلذدعباهنمجاوزلاهركي،نسلاريكببسبهتومنكيملواضيأتوميفرخًانم

نمجوزتولتومينأثلاثلاهدلوىلعادوهيفاخكلتلواهنممهموهاشتنمجتانكلذ

(١٢).ثلاثلاجوزلانمقوقحاهلنوكيالتجوزتولةأرملاهذهو(١١)رامث

(١٣):موسيبلاجاوز

،هيخألالسنبجنيىكلاهجوزىخنبهدعبنمةيرذكرتيملىتلاىفوتملاةلمرْاجاوزوه

اخأِحألانمدوصفملالهو«ىفوتملاجزلاوخًا»ىنعمديحتىفنيثحابلاهارَاتفلَـحأو

خألانأارامجلاىفتاماخاحلارسفدقف،ىفوتملاِح9الابيرقنوكينأىأايزاجممًااِـسفن



١١٩

تيبىفناميقيوبألانمسيلومألانمىهوتمللاسخانوكينابجيةلمرألاجوزتيىذلا

نوناقىلعكلذىفنولمتعيوىزاجملاخألاوهخألابدوصقملانألوقيضعبلاو(١٤)بألا

نيمرماسلاةقرفو،هيخأةروعلِحألافشكمرحيىذلا١٨:١٦نييوهالارفسىفمراحملا

نيعرشملاضعبدمتعاو.ىقيقحلاخألاسيلوبيرقوأمعلانباوهخألابدوصقملانأاورسف

ةيوطخملاوهمويبلاجاوزبدوصقملانأاورسفونييوثالاىفهيلإراشملاميرحتلانوناقىلع

ىلعقبطنيالاذهناكناو(١")ةروعلافشكمتيالةلاحلاهذهىفهنألةلمرالااسيلو

روصعلاىفناكونييونالانوناقنمميقارصعىلإعجريموبيلانوناقنأامك.ةيوطخملا

رصقبةداعلاهذهترصحمث،جوزلاتاكلتممنمضةجوزلاثاريمةداعبطبتريةحييقلا

اذهناكةمييقلاروصعلاىفف(١٦)الْـسجزلاكرتيملاذإجزلاىخأنمةلمرألاجاوز

بجاولااذهبموقيناكوهترسأدارفألكىلعناكلبجوزلاىخأىلعرصتقيالجاوزلا

دلاونوكيدقو«بيرقواذقنمه(١٧)(ليټوج)hitادهيلعقلطيىذلاجوزللبيرقبرتا

نايحألاضعبىففةديعبةجردنمجوزلابراقأدحاىلعبجاولااذهعقيدقوىفوتملاجوزلا

ةداعتناكو(١٨)ةسداسلاةجردلانملاخلاوامعلانباىلإلصيلبجاولااذهدتميناك

ديعلصينيحفتاجوزلاديعتةلاحىفىتحبوعشلاضعبدنعسرامتةلمرألانمجاوزلا

اديسحبصيىذلاجوزلاىخاقحنمحبصتىربكلاةلمرألانافرثكأوأسمخىلإتاجوزلا

،ىفوتملاتخأنباىلإةعبارلاو،رفصألاخألاىلإةثلاثلاوةيناثلاةجوزلابهذتوةورثلل

(١٩).هئانبادحأىلإةسماخلاو

:موييلاجاوزبابسًا

فلتخاوهتورثثريىكلىفوتملاخالللسنداجياوهيييربعلادنعج٠اوزلااذهنمفدهلا

هبدوصقملاناب«نبظفلدوهيلاتاماخاحرسفدقفلسنلاىنعمدييحتلوحءاملعلا

لزننأدعبامْا،ثاريملاقحاهيفتنبللنكيملىتلاةرتفلاىفكلذناكامبرو«دلوه٦ام

دعيملف،روكنلانملسندوجوملعةلاحىفىفوتملااهيبْاثاريمبتنبللحمسيىذلاعيرشتلا

اساسأمتيجاوزلاناكاذهىلعوأ2ةملكريسفتىفِحويشلاهيلإبهذامقيبطتللاجم

(٢.ا.ىفوتملاِجوزلاثاريمقحهلنمباجناضرفب

ىهتنيةأرملاتبجنااذإف،جاوزلااذهميقتتناكدوهيلاريغىرخألابوعشلاضعبو

،ىفوتملاجزلاىلإنوبسنيجاوزلااذهنملافطألاعيمجناكنايحألاضعبىفوجاوزلا

نبابستنيفةأرملللسنباجناىلعاضيأصرحتتناكنطنشاوبونجىفلئابقلاضعبو

لظيىتحىنبتلانمعونجاوزلااذهربتعادقولسننولبتتامىتلاتخألاىلإتخألا
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ىفتيملامساظفحيفوسهنأخويشلامامأ«زعوب»دهشدقفهتاكلتممىلعتيملامسا

ةبغرلابطبتريناتسناغفأوسرافودنهلالثمبوعشلاضعبدنعجاوزلااذهناكو(٢٢)هثاريم

اذهنكلو.(يس)هيبأنعةباينةينيبلاسوقطلاةماقاىفنبالارارمتساوفالسألاةدابعىف

.يييربعلاىدلادوجومنكيملضرغلا

جزنمرثكأةأرمللنوكيثيحةكراشملاجاوزنمةيقبوهج٠اوزلااذهنأرخأىأرىفو

اذهو(٢٤)ةوخاريغواةوخاجاوزألاءالؤهنوكيدقوجاوزألادحألوأاهيلإءانبألابستنيو

.مينقلادهعلاىفهدوجوتبثيملجاوزلا

نكلو،ىثحوأىناعنكلصأىلإ٢:٦هةينثتلانوناقصننيسرادلاضعبعجر1دِـمو

ثاريملانعامامتافلتخمحبصأو،ىليئارساركفلاوةايحلاسكعيحبصاىربعلامويبلاجاوز

رظنلاتاهجپولاقفوروطتدقوةيداصتقالاوةيعامتجالاتاجايتحاللابسانمناكوةيكلملاوا

،ةأرملاحلاصىفناكةمسقلاةنمزألاىفجاوزلااذهف(٢")ءاسقلانييربعلادنعةيقالخألا

اهجاوزوهلحلاناكو،شيعللردصماهلنكيمل،ايفوتماهوبأناكوءانبأنولبىتلاةلمرألاف

تربدكلذك(٢٦)اهجوزىبأنمجاوْرلاىلإ(")«رامثهتعسدقو،جزلابراقأدحانم

وهاهفيهنكيملواهنباةلمرألجوزداجيإىلإفلهتتناكوزاعوبنم«دوو»جاوز«ةمعن»

تقولاسفنىفىهوزعوبىلإنبالابسنثورتبجنانيحهناليلدب«نولحم»مسارارمتسا

(٢٧).اهجوزبراقأنمناكزعوبفاهتلئاعمسارارمتساىلعتظفاح

:مويبلاجاوزپلافتحالاسوقط

لحتالو،ةجوزكربتعتتناكةأرملانأل،جاوزلااذهىفىرجتمسارمىْاكانهنكتمل

مامتاىلعاليلدربتعيةأرملاىلعبوثلاطسببجاوناكو(٢٨)هاصيلحلادعبالإرخآل

مسارملاضعبعبتتتناكةيلاتلاروصعلاىفولعنلاعلخةداعلاهنهلباقيو(٢٩)جاوزلا

mettnدوملتلاىفكلذىمسيودوهشمامأةأرملالجرلاسسقينْالثم n(رْـمام-هاسع)

(٣١).ةيصولاذفنىْا

لخهانانوالافنوهيلاقفبرلاهتامْافاريرشهنكلواةيهيركبريعناكواذوهينباريعةجوزىه:رامث(ه)

ةْارماىلعلخياذإناكفهلنوكياللسنلانْانانوأملعفكليخألالسنمقاواهبجوزتوكيخأةأرماىلع

هلمراىدعقاراشلاذوهيلاقفاضيأبرلاهتاْـسفهيخالالسنىطعياليكلضرألاىلعدسفأهناهيخأ

.(٢٦-٣٨:٦نيوكتلا)هتوخاكاضياوهتبوميهلعللاقهنالىنباهليشربكيىتحكيبأتيبىف



١٢وي

ىطعيناكف.ىرخاسبوقطىرجتتناك،ةلمرألانمجاوزلاجِوزلاوخأضفرةلاحىفو

ةباوبىلإةأرملاوخويشلاعمبهذيجاوزلامتيملنافةدعلاءاهتنادعباموينيثالثةلهملجرلا

ةأرملاقصبتةنيعملاخويشمامأو(٣٢)مكاحملاءاشنالبقميلقلاةمكاحملاناكمىهوةنيعملا

،اههاجتهبجاوبموقينأضفرهنأل،هلدينشلااهراقتحاىدبتكلذبىهو،جوزلاىخأهجوىف

ناكماىلو«لعنلاعولخمتيب»صخشلااذهتيبىمسيوهؤاذحعلخيمث،تيملاهيخأهاجتو

دقفتوةدرمتمربتعتاهنافجاوزلاضفرتىتلاىهتناكاذإامأرخأنمجاوزلاكلذدعبةأرملا

(٣٢).رفنمبيعلجرلاىفناكاذإالإجاوزلادقعىفاهقوقح

:جاوزلاالهميرحت

ةيعامتجالامظنلاروطتعمنكلو،ةميدقلاةيعامتجالاعاضواللامئالمجاوزلااذهناك

.ةدينجلاعامفبولالمئالمريغحبصأ

سوقطىفةنيهملاةقيرطلابالإ،جاوزلااذهنمصلختلاجوزلاةعاطتساىفنكيملو

اذهضفرىفقوقحلاضعبةأرملاىطعينألواحدقثبوررفسىفنوناقلاو«هاصيلحلاه

(٣٤).(٠).هفرع»تلعفامكاهلهاىلإةدوعلابجاوزلا

ةروصبسراميملميرحتلااذهناكناو،بألاةلمرأنمجاوزلامرحنييواللاىفنوناقلاو

دعيملوهيبْاةجوزنم«بلاك»جوزتدقفنوناقلارونصىلعليوطتقورورمدعبالإةيلعف

جوزلاناكاذإجاوزلااذهعنميو.ثاريملاقحةاتفلاءاطعادعبةحلمةرورضنوناقلااذهل

.كلمةلمرأنمجاوزلابهلحسميناكفكلملاامأمظعأانهاك

عنميناكتالاحلاضعبىفو(٣٥)ةيكلملارصعىفتلقنونقلااذهذيفنتىلإةجاحلاو

ىحلاخاللةيعرشلاريغةنبالاتقولاتاذىفةلمرألانوكتنألثمةبارقلاببسبجاوزلااذه

اسنعرشععساتلانرقلاىتحنوناقلااذهبلمعلالظدقو.ىرخأةجيزنمهتجوزةنباوأ

(٢٦).رصعللهتسالمميعل١٨٦٩ماعنوينابرلاهمرح

دالبىفبرغتملاا.وهيمحلتيبنملجربهذفضرألاىفعوجراممةاضقلامكحمايأىف:ةفرع(ه)

اذخافنويلكوفولخمهينباامساوىمعنهتأرمامساوكلاميلالجرلامساوهانباوهتأرمأووهبّاوم

اتاممثنينسرشعوحنكانهاماقاوثيوعارىرخالامساوهفرعامهادحامسانيتيباّومنيتأرماامهل

.(١تبوعار).نويلكوففوظمامهالك



٢

هةقلطملاهاًـيناث

:قالطلافبرعت

ةرتفنمهموهفمفالتخاوقالطلاىنعمنعاهبربعتظافلأةدعةيربعلاةغللاتسختسا

امك(ةما«درطلا»ىنعمب«ميشورج»ظفللاميلقلادهعلاملخْـسادقو.ىرخأىلإ

درجمبمتيةميعقلاةنمزألاىفقالطلاناكدقفدعباوالسرأىنعمبnhoظفللاميختسا

لادلاظفللاريغتودعباهيفقالطلاموهفمروطتمثةيجوزلالزنمنعاهداعباوةجوزلادرط

ىلعلدتل«لصفناوأعطق»ىنعمب(تيوتيرك)nةرابعلاتسختسافكلذلاعبتهيلع

ةلحرملاىفناكامكةأرمللةناهالكشيالقالطلاحبصادقف(٣٨اديلجلاقالطلاموهفم

نيبمتيلاصفنالاناكنايحألاضعبىلو(٣٩اايعرشجاوزلانشاطبلالكشحبصألب.،ىلوألا

ضعبدوجوىنعيةلاحلاهذهىفقالطلاف،ىنوناقلاىنعملابقالطلانوطحلبقنيجوزلا

ةيلكشلاةيحانلانمةيجوزلاةقالعلاهاقبف،جاوزلالكشيىذلاىساسألارهوجلاىفباعصلا

ىكللاصفناةرتفىلعفلاقالطلاقبسيناكلاوحألامظعمىفف.جاوزلارارمتساىنعيال

ردقيالجوزلانأدوملتلامكچ،قناطلاعوقولبقامهسفناةعجارملةصرفناجوزلاىطعي

ةدملاهذهلالخپواحلاصتامبرفارهشرشعىنثارظتنتامنإوةعرسبقالطلاهتجوزحنمىلع

(‘.).اهلبتكاممءىشاهلسيلواهقلطينأهيلعبجيهنامينؤاجلالدعوةقفنىطعتال

نأاميرو،ةليبقلادارفانيبةيوقلاطبارلاببسباليلقناكمييقلادهعلانمزىفقالطلاو

ىففرعدققالطلاناكناوببسلااذهىلإعجريقثاطلابميعقلادهعلانيناوقمامتهامدع

.لاصفنالالاكشأنملكشدجوينادبالنيجوزلانيبةقالعلالتختثيحف،ةمينقلاةنمزألا

ىلإاعداممقالطلاتالاحتدازةليبقلالحمةرسألالولحوىلبقلاماظنلاءافتخادعبو

ةقيثولاهذهتناكو(١١)ةقيثوءاطعاقيرطنعقالطلاميظنتوهبةقلعتملانيناوقلاريوطت

.ةأرملاحلاصل

:قالطلابابسأ

وأةيسجبويعىهامنإ،قالطلابلطىلإةأرملاولجرلانمالكعفنتدقىتلابويعلا

.ةيقالخْابوب

ةحئارلاوا،ةديلشلاتاهوشتلاوأ،ىسنجلالاصتالاعنمتعناوم:ىهةيسلسجلابويعلاو

رمتساو،كلذدعبوأ،جاوزلالبقبيعلانمجوزلاونحاذإنكلو،فنألاوأمفلانمةهيكلا



س

ةدِـملةأرملاوألجرلامقعرمتسااذإكلذك((٢)بيعلااذهىلعاقفاومربتعيهنافهتجوزعم

لسنامهلنكيملاذإقالطلابمزليةميدقلاةنمزألاىفنوناقلاناك،ةلصاوتمتاونسرشع

ببسلااذهلةأرملاتقلطاذإف.نيجوزلاةبغرلكلذكرتدقفثيميحلانوناقلاامأ.رخأجاوزنم

(٤٣).جاوزلادقعىفاهنوقحبظفتحت

ىفةيجوزلاةقخاعلاببستتنالثمةأرملاوألجرلاىفةيقخاخابويعببسبقالطلامتيدق

،كلذلةمرحملاتارتفلاءانثاةيجوزلاةقالعلاةسرامملثمةيدوهيلاةعيرشلادعاوقلكاهتنا

ةبسنلاباضيااذهو،ىرخألادايعألاوأتبسلامويدعاوقكاهتناىفةأرملاتببستاذإكلذك

عمقفاطلابلطىفقحلاةأرمللنوكيةمرحملادعاوقلاكاهتناىلعهتجوزربجيىذلالِـجرلل

ةأرملاقلطتو.اهرجهوأاهتلماعمجزلاءاسأاذإكلذكو('')دقعلاىفاهقوقحبظافتحالا

ةداهشبِجوزلاتبثاوهييلاوبستوأاهجوزةماركبفختستةبنهمريغتناكاذإقوقحنونب

(.نيهاش

:قيلطتلاقحهلنم

:جوزلا(ْا)

تهايلعتدعبىتحكلذكلظو،لجرللقلطمقحمينقلادهعلاةعيرشبسحقالطلا

('٦)هتبغربسحبقلطيفلجرلاامْااهتيارإمغروأاهتبغربسحقلطتةأرملافتاماخاحلا

ولاهجوزىلإةقلطملاةدوعمرحينْابقالطلاىفجزلاةطلسنمدحينأنوناقلالواحدقو

اذهو(٤٧)تلمرتوأىناثلاجوزلانمتقلطولوىتحاهقالطدعبرخألجرنمتجوزت

ةجوزف،ةيلعفةروصبسرامينْالبقةليوطةرتفترموةدئاسلاتاداعللافلاخمناكنوناقلا

نوناقلااذهنيبنيسرادلاضعبطبردقو(٤٨)رخَالجرنماهجاوزمغرهيلاتداعدواد

نوناقللدادتماوه١٢-٢١:٧نييوكالانوناقفةقلطمنمنهاكلاجاوزمرحيىذلانوناقلاو

دجنكلذك('٩)قالخألاروطتلىرخْاةوطخلثمينوناقلااذهو٢٤:٢٤ةينثتلاىفىلصألا

ىلعىنبماهساسأوةيربعلاقالطلاةداعىفاديجارصنعدجو.اوقالطلاديقةينثتلارفسِنا

Yrةرابعلاىنعمريسفتىفنوعرشملافلتخاو.(٥٠)ةأرملاىفامبيعدوجو mw

عضاومىفتمملختسا٦nlةلةملكوءىشلابيعىنعتاهنأبضعبلااهرسفف(رفسي-ِتورع)

ىنعمريسفتىف«ليلهةسرلم»و«ىامش»ةسردمتفلتخاو("١)مييقلادهعلاىفةفلتخم

اذإالاهتجوزقلطياللجرلانَّاىنعتاهننبةرابعلااووسفىامشتيبريسفتبسحفبويعلا

اذإ»لوألاءزجلابىفتكاواهرخَاىلإةيآلالمكيملهنافليلهامأ.انزلاتبكترادقاهناتبثأ



٤١٢

ةجوزلاقالطنيبقرفدقفنوميمنبىسومامأقحاطللاببسكلذربتعاو«هنيعىفقرتمل

ناعيطتسيهنافةيناثلاةجوزلاامأ،بيعببسبالإىلوألاةجوزلاقالطحبيملفةيناثلاوىلوألا

الف،هتجوزقيلطتىفقحلادقفيلجرلاناكتالاحلاضعبىفو("٢)اههركهنادرجملاهقلطي

ىعديىذلالجرلاكلذك.اهنمهجاوزلبقاهبصتغادقناكاذإهتجوزقلطينأجوزلاعيطتسي

دوملتلاةطساوبىرخاتالاحتالاحلاهذهىلإفيْـضف("٣)ءارنعنكتملهتجوزنأابمنك

ربجيجوزلاناكتالاحلاضعبىنبو("')ةريسأوأةنونجمواارصاقةجوزلانوكتنالثم

اْدإوأهيلعةمرحماهنافشتكينالثماهقالطىفبغرينكيملولىتحهتجوزقيلطتىلع

بسحاذهوقالطىلإجاتحتالهتجيننافةديقعلانعدتريىذلاامأانزلاةجوزلاتبكِـترا

الطلاةدحضهنلعيفهنعينابرلاامأاييئارقلاىأد

:قالطلابلطىفةجوؤلاقح(با

بلطقحةأرملاتطعأتاماخاحلاتنايلعتنكلو،اهجوزقلطتنأعيطتستالةجوزلا

جوزلاضرملثمةيجوزلاةايحلارارمتساقوعتىتلاةصاخلاتالاصلاضعبىفقالطلا

.باجنالاىلعهتردقملعوأ،ةيجوزلاةقناعللعنمياضرم

هيلعرثعجاوزدقعىفف.قحلااذهىطعتةأرملاتناكةمييقلاجاوزلادوقعضعبىفو

(٥٦)هاضقلامامااهجوزىنستناةجوزللناهدونبىدحاىفركنةليفةريزجتاينربىف

برعلالثمةميدقلابوعشلاضعبتناكوميلقلانيصملانوناقلاريثأتنمناكاذهناامبرو

ضعبنييوةجوزلاكلمةميخلاتناكاذإةصاخقحلااذهءاسنلاضعبنوطعيءاسقلا

نايحاىفو،اهوبأواهتوخاكلذىلعاهعجشياهجوزنمبرهتةأرملاتناكةيئادبلالئابقلا

("ال.جوزلادضجاجتحالاطامنًانمطمنكاهسفننمبرهتتناكرخأ

:براقْالاةطلس(ب)

ةِـحوزفهعمميقيهتنباجوزناكاذإةجوزلادلاوديىفقحلااذهناكنايحألاضعبىف

ىْافقحلااذهجوزلامألناكبوعشلاضعبنيحبو("٨)رخألجرنماهوبأاهجوز«نوشمش»

ىهاهبتفرتعااذإاذفاناهجاوزربتعيهنونشيفجسنتولزنملاىفةليوطةرتفرمتستةأرما

(٥٩).اهجوزاهبفرتعاوْا

هتجوزقيلطتقحهدحوجوزلاىطعيىدوهيلانوناقلاناكرشعىداحلانرقلاىتحنكلو

.«موشرجدماخاحلاليلعتبسحةمكحملامامْامتيقالطلاحبصاًو



١٢ه

:ةمكحملاةطلس(د)

عيطتسيالف،نيفرطلاةقفاومبالإمتيالقالطلاحبصأ«موشرج»ماخاحلاعيرشتبسح

دحأبغراذإةمكحملامامأنارضحيناجوزلاناككلذلواهتبنارادضهتجوزقلطينأجِوزلا

ىفناكقالطلاىلعنيجوزلاقافتاةلاحىفامأرخآلافرطلاهضفروقالطلاىفنيفرطلا

ناكقالطلاىلعامهفهاتخاةلاحىلو.ةمكحملاىلإروضحلانونهتجوزقلطينأجوزلاناكما

امهنيبقفوتناةمكحملاتزجعاذإف.كلنلاببسميقينأقالطلاىفبغريىذلافرطلاىلع

تيبعيطتسيو.قالطلاةقيتولوبقىلعةجپنلاواهتجهعنقيلطتىلعجوزلاربجتنأاهيلعناك

اْدإامأ«هايوتكلا»غلبمةدملاهذهلالخديزيعوبسأدعبعوبسأةلهمجوزلاىطعينأعرشلا

عضينأجوزللحمسينأعرشلاتيبةعاطتساىففقالطلاةقيتولوبقضفرتةجوزلاتناك

ملولىتحجاوزلابجاوزللحمسيوةمكحملاىفاهقحتستىتلالاومألالكعمقالطلاةقيثو

تبثااذإكلذكالماحتناكاذإقالطلاضفرتناةجبنلاقحنمو(٦.)اهتقيتوةأرملاملستت

(٦١).اهقلطيالااهلمسقاجوزلانادوهشلاب

:لإيكَوتلا

اليكواهنعلكوتنأةجْورللكلذكو،هتجوزلقالطلاةقيثوميلستلاليكوهنعجوزلالكويدق

روضحبوىعرشلاليكوتلاةطساوبةمكحملامامأليكوتلامتيوقالطلاةقيثومالتسال
مپيبر

ا''ا.نيهاش

ةأرماْواايبنجْانوكينأزوجيالواغلابالقاع،ةديقعلانمنوكينأليكولاىفطرتشيو

ليكووهفةجوزلاليكوامْا«ميلستليكو»ىمسيجزلاليكوو،ةرضلاوأةامحلالثمةيداعم

.مالتسا

نكلورَـح1ااامهنملكةهجاومىفامهتبغرمدعببسبةأرملاولجرلانملكلكويدقو

نعجوزلادادتراةلاحىفودحاودلبىفنيفرطلاةماقاممنعببسبمتتليكوتلاتالاحمظعم

ةمكحملاةعاطتساىفوهسفنبةقيثولاملسينأدترمللزوجيالهنألامزالليكوتلانوكيةديقعلا

(٦٣).اهروضحنوغبةقيثولامالتسالةجوزلانعليكونيعتنًا

ولىتحاهنعالوئسمجوزلانوكيالوةقلطمكربتعتاهنافةجوزلادادتراةلاحىفامأ

اليكوهنعلكويةكرعملاىلإهجورخلبقنايحألاضعبىفجزلاناكو.انزلاتبكترا

ناليكوللنوكيدعوملااذهلحاذإف،دلحمدعومىفبرحلانمدعيملاذإهتجوزقيلطتل

.هتجوزقلطي



١يبو

n1nma:قالطلاةقيثو To(٦‘)(ِتوتيرك-رفسا

مامتالامزالاطرشتحبصأثيح٢-٢٤:١ةينثتلارفسىلإعجرتقالطلاةقيثوةأشن

نْابكلذىلعنولدتسيو.ةاروتلاءىيجملبقتفرعقالطلاةقيثوناحجريىأركانهو.قالطلا

نأامبرو(٦")«اهتقيتوباهدعبا»اهنابتمجرتةملكلافةقيتوبهتيبنمرجاهلسرأدقميهاربإ

نمزلبققالطلاطيرشنماطرشنكتملاهنكلورصمولبابنمقالطلاقئاثواوفرعنيبربعلا

.ةينقتلارفس

عرشلادلحو.صصختمبتاكةطساوبوأ،هسفنجوزلاةطساوبمتتتناكةقيتولاةباتكو

خيراوتلاو،ءامسألااهيفدصيو،عرشلاتيبنمجزللىطعتقالطلاةقييلةنيعمةغيص

(٦٦).اهتباتكْـلةحيحصلا

دبعملانمزىفةلمعتسملاةفللاىهتناكوةيمارألاةفللاببتكتقلطلاقئاثومظعمتناكو

ىأبنوينابرلازاج1وةيربعلاةغللاباهتباتكمزلتةيبوهيلافئاوطلاضعبتناكناو،ىناثلا

.ىرخاةفل

ةمكحملاىفةقيثولاظفحتناعبتملانمو،ةجوزلاىلإاهميلستلبقةقينولادوهشلاأرقيو

اهناىفكشىأبنجتلةقزمملااهتلاحىفظفحتوقالطلاةقيثوقزمتاهيلعةجوزلاعالطادعب

(٦٧).ةينوناقريغ

:ىهاطلاةقيثونمِحسن

(٦٨)«كلجوزانأالوىلةجوزتسلكنأ»لثمةطيسبةروصىفبتكتقالطلاةقيثوتناكو

ىفال2ةملكفارطسرشعىنثاةقيثولارطس)دنعنوكينأنيعرشملاضعبطرتشادقو

(٦٩).رشعىنثاعِومجملا«ةعست»ال«ةعاث»2رشعىثناىواستلمجلاباسح

مويلاىفرم.م١٧١٨ماعىلإعجرتوارطسرشعىنثانمنوكتْـمقالطةقيثولةخسنهذهو

ىفانههاندقعىْدلاعِامتجالاىفةقيلخلاءدبنم٤٨ىناثلاراذّارهشنمسماخلاوهوثلاثلا

itTmتنبلجيبا»تجرخًاو،تقلطوطغضىًانولبتدرأثيح١كرهنىلعةعقاولا

،ليقنمىتجوزتناكىتلاووبرهنىلعةعقاولاintraىفانهمويلافقتىتلادبوهايلا

.كسفننعةلونسمنيئاشتثيحىهذا.ىنمعِالخكانهنوكينإنود.ةقلاطتحبصأو

ىْالحومسمهناو.دبًالاىلاومويلانمكيلعْصرفكانهسيلونيدبرتلجرىْالىبستناو

.ليئارساوىسومةعيرشبسحهتقيثووقالطلاباتككحنماو.كنمجاوزلاهنيديرتناسنإ



بب

(٧٠).نبدهاشناناحلافيشنبىمىسوم.دهاشلاروْانبلاكيم

بتكتةقالطةقيثونافسرخأجوزلاناكاذإف،جوزلاةلاحلاعبتةصاخقالطقئاثودجوتو

.سرخألاقشاطقئانوىدحاهذهو.ةفلتخمةقيرطب

ىنالفلانالفانمامًاتنأكدوجويو،دوهشكةثالثروضحيفنيعقوملانحنالكمويىف»

اهاطةقلطمحصتلاهتقيثواهلانبتكانلراشَّااستعو،نالفتنبهنالفقالطبرشًا..

اهيلعناطلسالوهراتختناسناىًاىلإبستنتنأنكميو،اهسفننعةلوتسمحبضتوالماك

ةهوسمتحبصأوتاماخاحلاليلعتبسحىواطةقيثواهلنوكيو،دبألاىلاو،مويلانم

.ليئارساوىسومةعيرشبسحاهجوزتينأناسناىأل

دهاش...ه..،

(«دهاش.......

لكوتايطلاةدنعتمنوكتفقالطلاىفاوعرستيالىتحةفلتخمقالطقئاثوةنهكللناكو

ةقيثولاىفركنيةرملكىلو،دوهشةتالثعيقوتىلعلمتشتو،هلعموألهؤم»ىمسياهنم

هْدهوهتجوزقالطنعجوزلاعجارتيىتحةهجاولاىفسيلوبناجلاىفنوضميدوهشلانأ

(٧٢ا.ةمييقلاةنمزألاىفةفبىعارتتناكةقيثولا

ريغنيعمطرشىلعقالطلاقيلعتونيجوزلانيبةقالعلاعطقتنأبجيقالطلاةقيثوو

اسعبسيلوةقيثولالبقطرشلانوزارقلازاجادقوةصاخلاتالاحلاضعبىفالإلوبقم

مسقملاءاوسطرشلاتلطبأةييوهيلاقرفلاضعيوةقيثولانعالقتسمطرشلانوكينأطرشب

ىْادقفوأهدقفنمفوخلاوةكرعمللجوزلاباهذةلاحىفطرشلانوينابرلازاج1و،رخؤملاوْا

(سك).هتافوتبثيليلد

نوليطياوناكنايحألاضعبىفو،ةزرابفورحبقالطلاةقيثوبتكتنأعبتملانمناكو

ةباتكلاتاوف'اىطعينًاجوزلاىلعناكو،ضعببطلتختالىتحاهضعبنعفورحلاضعب

.جوللكلمنوكتنٌابجياهيلعبتكيىتلاةداملاودادملاببتكتنأو،بتاكلل

:ةقيثولاءاْـعلا

بسحالالحةأرملالسننوكيتالاحلاهذهىفو:تالاحلاضعبىفقالطلاةقيثولطبتدق

.ةقيثولاةحصلىفكيايربعادهاشنافرذاعيلاىأر
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تبتكوأليللاىفتعقوو،راهنلاىفتبتكاذإوأتقولاديحيملاذإةقيتولاىغلتكلذك

معجوزلاطرتشااذإوا،جزلاهركنىذلاناكملاسفنىفطعتملاذإوا(٧٤)رطعمربحب

هنألدايعألادحأىفوأ،تبسلامويىفةقيټولاتبتكاذإكشك.نيعمصخشنمهتقلطمجاوز

.مايألاكلتىفقالطلامرحي

ربتعيةقيفولااهليكووأةأرملاملتستملاذإكشك،اهلطييةقيتولاىفريوزتوأاطخىاو

(٧").ةميلسةارملاىلإلصتنابجيوالطابقالطلا

ةأرملاتناكاذإكلتك،قالطلالطييةينلاةأرملامالتسالبقو،قلطلادعبجوزلاتاماذإ

مبعاهقحنمنوكيفاههاطميمىلعمسقادقجوزلاناكوا،اهمداتساتضفرو،الماح

.ةينولامالتسا

ىفاطرشطرتشاوأاهديلةقيتولالصتملوهتجوزلاهاطبتكوانهاكجوزلاناكاذإ

(اك).ةقلطمريخربتعتاهنافدمرشلاادمريغتيملوههلط

الاهنألىرخاةدعةرتفرظتتتناةأرملاىلعناكةقيتولااهيفىفشىتلاتالاحلاهذهىلو

(.ىلوألاةقيټولاباهوشاعمباهلحومسمنوكت

:،والطلاجئاتن

هذهيفقالطلاناكناو،ةقلطملامكحىفربتعتتناك،قالطلاةقيتوةأرملاممداتسالبق

"ptoىمسيةلاصلا tu(نشي-طج)«ىلعبجيةرتفلاهذهءاثثأىلو«مئانقحالم

نيجوزلانأالإةينوناقلاةيحانلانمقهاطلاذافنملعمغرف.ةيجوزلاةقالعلابنجتنيجوزلا

.نيقلطملامكحىفنانوكي

،ةيلامتناكءاوسنيجوزلانيبتاقالعلاعيمجءاهناوهقالطلانأنيعرشملاضعبربتعاو

اذهىلإىنعملااهبغلبي«ماصفناه(تبوتيرك)n1no3ةملكلانأكلذىفاوتمتعاواهريغوْا

قالطلاناو،ةيلاملانولةيجوزلاةقالعلاىلعىنعملاارصقنوعرشملامظعمناكذإو.دملا

(٧٨ا.قوقحنماهلىقبامىقبولوقناطلاعقوةقيتولااهيلإملسولفرخّانشقوقحلاورش

ىلعو،نيجوزلانيبىتلاتاكلتمملاقوقحىلعةمكحملاظفاحتناقناطلاىفعبتملانمو

ىموصنملااهقوقحذختتنأاهقحنمنكلوةقفنذخاتنأةقلطملاقحنمسيلوءانبألاقوقح

غلابملالكملتستملاذإو.اهجوزةطلستحتىتلااهتاكلتممذختتامك،جاوزلادقعىفاهيلع

(٧٩).كلذبجزلاةمكحملامزلتنيجوزلانيبةقحتسملا



٩

تيبنمهبتلخدامالإذخأتالاهانزو"اةجوزلادادتراببسبةقيهلاءافلاةلاحىفو

.ىرخاتامازتلاىأعفدنمجوزلاىفعيو،اهيبا

وأ،ةيكلملابءاوسامهدحألاكلمناكاذإفنكسملاىفناجوزلالصفنيقالطلادعبو

ناةجوِزلاىلعنوكي..امهنيباكرتشمناكاذإف.٠هكرترخآلافرطلاىلعبجيراجياالاب

نكلو.ثاثألاىفقحلااهلحبصأميلو'واجلانمزىلو.ةجعنلا.ضوعتنأةمكحملاىلعوهكرتت

قحلاتدقفاماعنيرشعوةسمخةدملاهقوقحببلاطتملواهيبأتيبىفةأرملاتكساذإ

,٨.١)

١ا.هب

تناكقالطلادنعواهلالطابظافتحالاىفةأرمللقحىاميقلادهعلانمرهظيملو

الىعرشلامهعموومهيب1ةياعرتحتلافطألارمتسيوةوسألانمةطاسببدعبتةجوزلا

سيلوعضولابظافتحالاقحةأرملاتطعأةيبوملتلاةعمرشلانكلو(٨١)مهم١درطبرثأتي

نعةقفنهتقلطملعفديناهيلعلب..ىرخاةأرماةطساوبهعضريىكلاهنمهذخايناِجوزلل

عمىقبتفةاتفلااماةساسلاغلبيىتحاركنناكاذإدولوملابظافتحالاةارسمللوهعاضرا

ىهواهيلإ٠ىسيامكانهناكاذإهانبألاةياعرنمةأرملامرحتنكلوجاوزلانسىتحاهمأ

ةطلسلانيعتةلاحلاهذهىلوةماضرلانسدعبءانبألاةياعرنمىلنتلاةأرملاناكما

(٨٢).مهرماىلوتينمةيعرشلا

ةقيثوتملستوىعرشلاصنللاقبطتقلطاذإةيناثةرمجوزتتنأةأرملاناكماىلو

موياهنمبسحيالاموينيعستىهىناثلااهجاوزلبقاهيضقتىتلاةدعلاةرتفو(٨َ')قحلملا

ىتمو،ىناثلالسقو،لوألالسننيبلصفتىتحىمايفوسىذلاجاوزلامويالو،قالطلا

ىفوأىرخأةنينمىفاهجوزناكىتلاوْا،ةريبكلاوأ،ةريغصلاوْا،ةيوطخملاوأ،رقاعلاة1رملا

زوجيال..عيضرلفطاهيسللوْالماحتناكاذإامأ(٨ااةرتفلاهذهرظتنتنْابجينجسلا

،ِجاوزلاباهلحمسيلفطلاتاماذإنكلو،لفطلاعاضرإةرتفىهونيتنسدعبالإاهجاوز

.ةرتفلاهذهءاهتنالبقلوألااهجوزىلإةدوعلااهنكميكلذك

لجرلاىلعةأرملامرحيىذلاماخاحلاو،ِجوزلاهيفكشصخشىأنمةقلطملاجاوزعنميو

(٨ه).اهجاوزنمعنمُـي
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هةيرسلا:اثَـلاث

:ىرستلافيرعت

ءانبأىلعلوصحلالجأنمهلةجوزةباثمبءامالاىدحاجوزلاذختينأوهىرستلا

تناكودولومةدالوبالالازيال،راعكوأبرككوأهللانمةنعلربتعيناكدوهيلادنعمقعلاف

(٨٦).اهبيزدنعةلضفملاىهتناكولىتحنزحلاةدشنمىساقترقاعلاةارملا

دولوملااذهربتعيوهنمدللو،هنملمحتلاهتيراجباهجوزىلإعفلترقاعلاةأرملاتناككنل

جاوزلادوقعىدحاىففاهترساىلععقتةجوزلامقعةيلونسمف(٨١٩ةمخالسيلوةديسللنبا

بوعشلاسنعيواهجوزلةقيقحلاهْدهنلعتنأرقاعلاةارملامزليدنبدجويناكاهيلعرثعىتلا

(٨٨).ةجيزلامقعتبثاذإاهمعتنبوأةجوزلاتخأمقتتناك

ىفهماهتنبالميقيىربعلابألاناككلنلوةجوزلامقعةلكشمللحميقيناكةيرسذاختاو

نوكتدقفةيناثةجوزذاختانمةأرملاةماركلظفحاناكىرستلاف(٨٩)اهجاوزةبسانم

ةجوزلاةطلسلةعضاخنوكتفرظلاأوسأيفاهنكلواهجوزبحىفةبپوزللةسفانمةيرسلا

(٩٠).اهلةيعامتجالاةسفانملانوكتنانكميالو

تاجوزلانيبمئادلاسفانتلانأل.تاجوزلادلعتنعىوًـستلالضفيناكاضيألجرلاو

الوىماسلالجرلالهاكلقثيائبعناكتاجوزلاديعتناامك.ءاقشلاو،ةساعتلاهلبلجيناك

ةلقىلعءامالاوىراوجلانمدقعبظافتحالاناكنيحىف.مهنمءاينغالاالإهلمحعيطتسي

ىربعلالجرلاناكو(٩١)لوقحلاولزانملاىفنلمعيىراوجلانمدلعبلجرلادويهتقفن

ةعيبطتناكف.لسنلاةدايزىفهتبغرلكلذولْـسىلعهلوصحةلاحىفىتحءامالابىرستي

هلضرعتامعمىموقفيهىلإةبغرلاهذهتلوحتمث،كلذمتحتةيعارزلاوأةيوِـعولاةايحلا

.بلسبوببورحيوتتشتنمدوهيلا

نكيملو.برحلاتاريسابناجىلإهامالانمعاونأةثالثىربعلاعمتجملاىفدجويناكو

.ةيعامتجالاةيحانلانمناكنهنيبفالتخالانكلو،ةينوناقلاةيحانلانمقرفنهنيب

mit:ةمألا-

nnitقلطيوديدشلا(٩٢)«عضاوتلا»ىنعمبملختسيو«ىثثاةحناخ»ىنعمبىربعظقل

نأعيطتستالةاتفلاوديدشلاهرقفببسبهم'اكاهوبأاهعييبىتلاةرحلاةيبوهيلاةأرملاىلع
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تغلبنإفىمرشلانسلاغلبتملةاتفلاتناكاذإقحلااذههلهدحوبألانكلواهسفنعيبت

همزلالعفناف،ارداقناكاذإهتنباعيبألاعيطتسيالو(٩٣)اهعيبزوجيالةرشعةيناثلا

نمألاِجوزتنأامأةلاصلاهذهىلوىرتشملانيبوهنيبدقعبتكيعيبلادنعو.اهئادفبعرشلا

نأزوجي،اهعيبقحهلسيلنكلورخَاصخشنموأ،هدبعنماهجوزينأوأ،اهديسنم

ناضرفباهانبتدقهنادكؤياذهو.هلةنباكاهلماعيناطرشيهئانبادحانماهجوزي

(٩٤).ةرسألاجراخسضشىألواهنبالاهجهعنيِوا،اهجوزتي

نكلو.دوهشلامامأنالعالاقيرطنعاهجاوزمتينكلو،رهمو،جاوزدقعاهلسيلهمألاو

اهو"ادفمتاذإدقعلاةباتكزوجيو(٩")اهلثمدبعبتجوزتاذإهمڈالجاوزلادقعزوجي

نمفلتخيهمانمجاوًزلاىلعةلالدلاىفملختسيىذلاحالطصالانافكلذلواهريرحتو

ملختسا٢٢١:٨جورخلارفسىففةرحةارمانمجاوزلاىلعةلالدللمنختسملاحالطصالا

لباقيوهوءارشلاقيرطنعاهديسنمهمألاةبطخىلعلديل«دعويه(دعي)٦ال١حالطصالا

دوملتلاىف(حق)npةرابعلاتسختساوةرحةارماةبطخىلعلادلا(سرأ)outظفللا

(٩٦)ةجوزكهمالاذاختالىعيرشتحالطصاىلعلديوهوىنعملااذهبىنابرلابيألاىلو

صنيالعيرشتلاناكناو،براقالابةمرحملاتالاصتالاعنمهنعاشنيدقهمألانمجاوزلاو

ىلعمرمتالهمالاتنزاذإىتالخاريغالممناكهناالاباقعىاضرفيوا،كلذىلع

هتحوزلهبمزتلياملكبلجرلامزتليو.ةيحضبهتيصعمنعرفكينااهبىنازلاباقيو،اهديس

بستكتديسلاةافودعيو(٩٧)اهحارسقلطينأهيلعناكالاوةيعرشةقالعو،ةلاعاو،ةقفننم

نوناقلاف.اهلسنوىهةيبوبعلاىفلظتىتلاةيبنجألاسكعىلعاذهو،مهتيرحاهو٠انب١ْو،همألا

ىطعيىلبابلانوناقلاناكذإمهتيرحءانبألابستكيىكلمألاةيرحطرتشيناكىدوهيلا

(٩٨).ارحءابآلادحْاناكاذإةيرحلاىفقحلاءانبألا

:ةريسألا

جاوزلادنعسوقطلاضعبىوجتتناكو،ةيربعلاهمألاةناكمىفةريسألاةجوزلاتناك

امبرو(٩٩)نزحلاةرتفةياهنىفكلذكوةلمرألااهيرجتتناكسوقطلاهذهو،تاريسالاىدحاب

نوكياهنمجاوزلااهديسضفراذإو(١'')ةريسألاديوهتلجأنمىرجتسوقطلاهذهتناك

(١٠١).اهعيببحمسيالو،رخَالجرعمشيعتنأاهقحنم



ب

:ىثيلهلا

(١٠٢)،ةيبنجأةملكلاوءامالانمعون»

ىفميقتنايحألاضعبىفتناكلبلزنملاىفميقتالو،ةعتملالجْانمذختتهمْاىه

نوسرامياوناكنايحألاضعبىلوىبنجالصأنمشسجلبلاتناكابلاغو،ىرخاةنيطم

رصعىفالإرهظيملشجلبلاذاختاو.سشجلبحبصتنيعملجرلتصصختاذ.افانزلا

اشنو(١٠٢)كلميباهنباهتمتببناو،ميكشىفميقتشجلبنومعجلناكفءاضقلا

شجلبلاثويىذلاف(١٠')لوءاشهيباةيرسبلخيهنألهشيجدئاقوتشبوبشبأنيبفالخلا

.كلملاىفهقِـحبستكي

ىلعاهمرميالانزلااهباكتراوةيقالخالاةنورملابفصتتنايحألامظعمىفسشجلبلاو

تنزادإةصاخهسفنلجرلانمىقليميومتلااذهناكنايحألاسنعبىفنمو(١’٠)امديس

هنبامهيلعلخينأدعبشجلبلاهسفنىلعدوادمرحدقف.نيمرحملاهبراقادحاعمشجلبلا

(.مولاشبا

نمليئارسإلئابقتراثدقو،رطخللتضرعتاذإشجلبلاىمحينالجرلاىلعناكنكلو

.ةيكلملاقحىلعءادتعاءادتعالااذهناكدقف،ىوالطبسنملجرشجلبىلعءادتعالالجْا

:ةعفشلا

وْاةسافلاةباثمبىهوةيلزنملالامعألابمايقلالج'انمىرتشتتناكةيراجىه

ةيدبااهتيبوبعةمفشلاو(١٠٨)لزنملاباقيثواطابتراطبتري.امألانمعونلااذهو(١٠٧).دبعلا

ىهبستكتةلاحلاهذهىففاهديساهبعستاذإالإىبنجألااهلصْاببسباهلسنو،ىه

ناكوةيكلملاقوقحىلعءادتعاناكةحفشلاىلعءادتعالاو.ديسلاتومدعباهتيرحاهلسنو

(١٠٩).ةمارغعفدينْاىدتعملاىلع



١منمس

عبارلالصفلا(وتنماوه

ةماعلاةيرصملاةئيهلا،ىناثلاءزجلا،ميهارباةليبنةمجرت.ميلقلادهعلاىفرولكلوفلا:رزيرفسمج-١

.١٢٠سم،١٩٧٢ةرهاقلا،باتكلل

so"ay:رظنا- ,no َpan :'ntt.

ىنعتىتلاmnةملكباهيفتتلةملكلاتبثتونولبىنعتىتلاىفنلاةادانمنوكتتnanhtةملكلا-٢

٠.ةييه

ma'atةداملا١٩٧٨ميلشرواةيربعلاةعماجلا،،سنغامل.ىةعبطم٦رظنا

.«اسمابلواماعطهيطعيلبيرغلابحملاوةلموألاوميتيلاقحعناصلاه١٠:١٨ةيشتلا-٣

.١٧-٣٣٨:٧نيوكتلا-٤

رب

5. Learsi, Rufus : p. 26.

6. Cook. : p. l 45.

.٤٠٢-٣٩٩ةداملانوعمشنبىاح.مرظنا

فزعياًـيجشامفناهوجرخلفنويقيسوملانونحلملااهلضرماماريثكتلورفسىفتركفىتلاتارابعلا-٨

.جاوزلاتابسانمىفاذهانمويىتح

.١ه٤صةرهاقلاىيرعلاباتكلاراد.ةيفيلغوريهلاهاروتلا:ىلعنينسحداؤف.د

م

.١٤١ض:جرفدارم

.وه,,و,وو

.«اهيبْاتيبىفتعقورامثتضمفهتوخْاكاضيْاوهتبوميهلعللاقهنأل»٢٢٨:١١نيوكتلا-١١

.وب

لبقوrltacواهيلعقلطياهجوىخانمجوزتتىتلاةلموألاامأna'جوزلاىخاىلعقلطي-١٣

*noاهيلعقلطياهجاوز nmِجوزلاوخاةرظتتم.

.::رظنا

Neufeld:٢٣صشماه

يب.,pnpyn:وي_١،

l 5. flastings, James : Dictinay of the Bible. َFreden ٠ cke Grant. New York 1963. p.624.

l 6. Neufeld, : p. 34.

رسألاىفعقواذإةبيوققتعبموقيىذلاصخشلاوهوررحوأ'nuلعفلانمقتشمhnaظفللا-١٧



١٣٤

ىتحاهدادرتساوهيمرقكالماىلعةظفاحملاةيلوْـنسمهيلععقيولتقةميرجبكترااذإةينلاهنععفديو

.اهعاباذإ

.ووهہnpn..وي,٦ويرب.

18. Radcliffe : p. 34.

19. Lowie, : p. 35.

2 l. Cheyne, : v.3 p. 2950.

- Lowie, : p. 37.

ةلحرمبطبتري6اكْـظممىلعتيملامساىلعةظفاحملاىفضرفلااذهوثاريملابطبترتnoةملكلا-٢٢

.طابسألاىلعضرألاتعزوامنيحةعارزلا

.١٨٩سم:ىليويسالاسيناتورث

.٦٢سم:هعمجدومحمدمحم،٦٢٤صقباسلاعجرملا-٢٤

23. James Hastings : p. 24.

25. Newfeld, : p. 55.

- The Interpreter's Dictionay of thc Bible : v.3 p. 282.

.٣٨:٢٦نيوكتلا-٢٦

27. Cheyne.: v 3 p. 2948.

.ىفوتملاجوزلاىخانمةأرملاقلاط:هاصيطلا-٢٨

دنعةأرملاةيمسترسفياذهلعلواضيابرعلادنعتدجوةميقةيماسةداعتناكةداعلاهذه-٢٩

.رازالاواسابللابنييماسلا

.٦هص:هعمجدومحمدمحمرظنا

تحافحىفةينحألابىقلتبوعشلاضعبتناكولزاتنوأةينفميعقتدنعسرامتةداعلاهذهتناك-٣.

.جاتلا

Nufd.22:رظنا : p

,g,pnpyn:وپ

.٢٠٩ةداملا:نوعمشنبىاح.م-٣٣

.٣:٩تور-٣٤

٢:٤٢لوألامايألارابخا-٣ه

32. Encyclopedia Biblica : v. 3 p. 2950.

36. Day : p.31.



لصفناوا1nattnaهتجوزلقالطةقيثوىطعاىنعمبلعفلانمةقتشمamuةملكلا-٣٧

دت’اال1اىنعمباهنع

بوثلافرطجوزلاعطقينابلطتيىذلاميلقلانيربوسلالافتحالانمةقتشمنوكتدقتيوتيركةرابعلا-٣٨

دنعبوثلاطسبةداعاهلباقيناكةداعلاهذهوةيجوزلاطايرعطقىلإزمريىكلهتجوزهيدترتىذلا

٠جالنلا

.٣:٩دور:رظنا

Encyclopedia Judaica : v. 6 p. l23.

39. Mitchell, G. Duwcan : A Dictonary of Socioiogy. - Routhedye and. kegan paul 1,

.وي._،.

.٣٠:٩ديعلا،٢١:٧نوينالا،٢٤:١ةينثتلا-٤١

.١ه١،٩ه٨ةداملا:نوعمشنبىاح.م-٤٢

,,ِاي-،م

.٢١٠،٢١٣ةداملا:نوعمشنبىاح.م-

يب.و.،

.٢١٦ةداملا:نوعمشنبىاح.م-

London l968, p. 57.

. Miller, : p. l l0.

.١٧٩،٢٢٠ةداملا:نوعمشنبىاح.م-٤٥

ني,وووون,ور,م,م,ريب,وهب

.وو,وورب,وون,ېبووبب,و

ىذلارخآلالجرلااهضغبانافرْـح1لجرلتراصوتبهذهتيبنمتجرخىتموه٤٤-٢٤:٢ةينثتلا-٤٧

.٣:١ايمرارظنا..ةجوزهلريصتلاهذختيدوعينااهقلطىذلالوألااهجوزردقيال.هلةجوزاهذختا

.١٦-٣:١٤يناثلاليئومص-٤٨

EncyclopediaBiblica.2947.:رظنا : v. 3 p

49. Cook. : p. l 2 l4.

بتكو٠ىشبيعاهبدجيوهنألهنيعىفةمعندجتملنافاهبجوزتوةأرمالجرذخأاذإ»٢٤:١ةيشتلا-ه.

.هتيبنماهقلطاواهديىلإهعفيوقالطباتكاهل

٩-١٨:٦نييودالارفسىلو،ةيلسانتلالجرلاءاضعأىنعمبتسختسا٢٨:٤٢جورخلا-ه١

بويعىلعلدتل٢٤:١ةيشتلارفسىفىهو.نهبجاوزلالجرلاىلعتاموحملاىلعلدتلتسختسا

.اهقلاطىلإىدهوتةارملاىف



١مسي

.و,..،ومبهو,۔وي

نعامساعاش1هنألةاتفلاىبألاهنوطعيوةضفلانمةتمبهنومرفيو»٢٩-٢٢:١٩،٢٨ةيشتلا۔ه٣

.،همايالكاهقلطيناردقيالوةجوزاهلنوكتف.ليئارسإنمءارنع

.٣٤٩-٣٤٨ةداملانوعمشنبىاح.م-ه٤

.١٠٨ص،جرفدارم-هه

.٢-١:١هةاضقلا-ه٨

t "ray : ٦-(٢٠١.

.6 pan n1aion , :pta atwo .l ,n٦١

56. Neufeld.: p. 184.

57. Strathern, Marilyn : p. l 9 l.

59. Strathem, Marilyn : p. 192.

.١٣٦سم:جرفدارم

62. Encyclopdia Judaica : v. 8 p. l 32.

63. Encyclopdia Judaica : v. 6 p. l 33.

اماmnواn1nاهنمقناطلاةقيثوىطلنتظافلاةدممينقلادهملاتسختسا-٦٤

،ديبعلارمرحتوقګطلابمتهيانمشلاىفرفسمساوهفاماال2ةرابعلاتسختسادقفانشملا

34Steinsloty.:رظنا٣:٨ايمرا،٢٤:١ةشتلا : p. l

-TP :Dt٦1هال

.و،و,ن,_٦.

دارم.ةقيظللنورشعوةئامنامثوفلأةثالثماهوهوسلقملاتيبلىناثلابارخلاعقاونمةقيثولاخيرات-٦٦

.١٣٤ىم:جرف

sso,-"اهل :wt'hoanaa.

n..وههہ,

.٢٧١صديعلاسفنقباسلاعجرملا-٧٠

.ةحفصلاودنعلاسفنقباسلاعجرملا-٧١

67. Encyclopdia Judaica : v. 6 p. l 3 l.

72. Encyclopdia Judaica : v. 6 p. l 32.

- Steinsloty : p. l 34.



ېل

،١٣٦ص:جرفدارم-اك

امىلعبتكيالو،رقبلانرقلثمةايحلاةمسنهبءىشىاىلعبتكلا:ليلجلاىسيوپماخاحلالاق-٧٤

.ءايشألاهذهىلعةقثولابتكتنابحمسنوميمنبىسومنكلو،ضرألابقممتلياموالك٠وي

.١٣اص:جرفدارم-٧ه

ړپرب٩و.مموين,عيبرم

.١٣٣١:جزرفدارم-٧٨

. is:,naho ,pin -v ٩

.وو,.ممب١وب,مويوري,وو»مب,وو؟م,وو

.٤١.،٤ه٣٩١،٨ةداملا:نوعمشنبىاح.م-٨٢

م_ن

T,Ta-٨ه ma1on , :rpts ar/so . T , o.

،٦٧سم:كبرليماناج-٨٦

.١:١٦لوألالينومص،٣٠:١نيوكتلارظنا

81. Neufeld, : p. 8 l.

B3. Cook, : p. l 2es.

ناكىتلالئابقلاسنعبنيبو،اهرجحىفهديسلاهقلتنابلفطلاىنبتلسوقطلاضعبىرجتتناك-٨٧

مالالثميودقريناكفلفطللههوباتابثالةنيعمسبوقطبموقيلجرلاناكتاجوزلاعويشاهيفرشتني

.اهنعةباينلابىناهتلاىقلتيوةارملللنبتىتلاةيانعلالبقتيوةدالولا

ةرهاقلا،ةيفلسلاةعبطملا.متسرقياصدمحمةمجرت.ىلوألاتاراضحلاةمدقم:نوپولناتسخرظنا

.٣٣ص،فا٣٤١

nnو،وو,,وبر

.٢٩:٢٤،٢٩نيوكتلا-٨٩

.١٦:٦نيوكتلاةراسورجاهنيبعارصلاأشنكلنمغر

.ايحسم:هعمجدومحمدمحم-٩١

.١ه:١:١٦،١٤لوألالْـيبومص٩:٣:تس-٩٢

- Iowie, : p. 35.

90. Neufled.: p. l28.



١٣٨

.مب_ېب

.٩٠سم:جرفدارم-٩ه

94. Neufed. : p. 70.

96. Neufled, : p. 72.

.«اهعيييناناطلسهلسيلواهعديهسفنلاهبطخىذلاامنيسىنيعىفتحبقاذإ»٢١:٨جورخلا-٩٧

دقفةيثثتلارفسامادةرابعللجورخلارفسملختسادقو٢١:٤ةيشتلانوناقهبشينوناقلااذهو

.ةارملاةاناعمةدشىلعلدياذهو«اهللزا»،اذلملختسا

98. Mellemh, : p. 47.

،اهنعاهببسبايثعزتنو،اهوقاظاملقلو،اهسأرقلحتكتيبىلإلخلتنيحف»١٣-٢١:١٢ةيتثتلا-٩٩

كلنوكتفاهبجوزتتواهيلعلخختكلندعبمثنامزلانمارهشاهماو،اهاباىسنتو،كتيبىفدعقيو

.«ةبق

.٢١:١٤ةمهتلا-١.١

l00. Neufeld.: p. 79.

نورجاتينيذلانييناعنكلاراجتلاقيرطنعةمربملاىلإتلقتناوىنانويلصاىلإعجرتاميرةملكلا-١.٢

نيبطسبوىهننيتلحرمنيبطسبوعقيىذلاوهف«شبكهoةملكبةقالعةملكللنوكيدقو.ديبعلاىف

.ارونيطوبماخاحلاىأربسحةحفشلاوةمألا

.دوور._

.٨:٣١هاضقلا-١٠٣

.١٦:٢٢ىناثلاليئومص-١.٤

.٣٠-١٩:٢:ةاضقلا-١-ه

.٢٠:٣ىناثلاليئومص-١٠٦

v.١٧:١٧ىناثلاليئومص،٢:٤١هلوألاليئومص،٦-ه:٢١جورخلا-١.

nnDFةملكوةملكيييقًـيبولاطابترالا-١.٨ hةيربعلاةفللالحارمنمةميققةلحرمنمةيقبامه،

.نيمربعلادنعىعامتجالاميظنتلاو

.٧١ص:هعمجدومحمدمحم

.٢١:٢٢جوخلا-١٠٩



سماخلالصفلا

تاريملاوةأرملا

الكملختساميدقلادهعلاو،مهقومدعبءابآلاتاكلتممنمذفت٠وتىتلاءايشألاوهثاريملا

ريشتىلوألاةملكلاوثاريملاىلعلديلةثارو-ثراةرابعلاوةعطاقمىنعمب-ثزاةرابعلانم

نعربعتىهو،لاومألاوا،تاناويحلالثمىرخألاءايشألانمثاريملاىلإوا،ةتباثلاةيكلملاىلإ

(اا.ةثارولانوناققيرطنملقنتتنانكميةيكلمىا

ىلعلدتدجاهنإن(٢)ءابآلاقيرطنمثاريملاىلعليلدللاهمادختسابناجبةيناثلاةرابعلاو

ءاليتسالاىفةيفاضالاةركفلانمضتنودعبأوأرطيسىنعتاهنا(٣)ةيصولاقيرطنعثاريملا

اهثريىتلاةيسفنلاوةييسجلاتافصلاىلعاضيالدتىهو(').دمبملاصخشلاةيكلمىلع

(ه)١١-٢٧:٨ددعلاىفروكذملانوناقلاوهةيكلملاعباتتنوناقساس٦و.هئابأنمدرفلا

طبسىلإرشعىنثالاطابسألانمطبسىاةيكلملقنملمىلعاساساموقينوناقلااذهو

بعصلانمو،هثيدحةدامةيكلملالقنةداعف،اهتاكلتممىلعةريشملكمساىقبيىتح،رخّا

ناكضرألاةيكلمىلعةظفاحملاو،ثاريملانيناوقهاجتةتمزتملاةطيسبلاتاعمتجملانيباهدوجو

ميدقلادهعلاو.ضرألاعيبلثمةثراكدميالىرخألاءايشألاوعيطقلاعيبف،ةريبكةيمهأهل

زجعاذإف،هتاكلتممدادرتسابدرفللحمسيونيدلاوْا،ةجاحلاببسبتاكلتمملاعيبةدشبمجاه

طبتريةيكلملابديطشلاقلعتلااذهو(٦).بجاولااذهبموقينأهبراقأدحْاىلعناككلذنع

.ةعارزلابمهلافتشاوناعنكضرأىفنيمنيعلارارقتساب

دنعلارفسىفروكنملاماظنلااذهفلتخادقف،ىرخْاىلإةرتفنمةثارولاماظنروطتدقو

رفسامنيب..هدبعىلإهثاريمىطعينْاىونيناكميهارب.اف.نيوكتلارفسىفماظنلانع٢٧

ىونيناكميهارباناامبرو،صخشلللسندوجوملعةلاحىفثاريملاقحةوخألاىطعيدنعلا

مدعةلاحىفثاريملاقحتانبلاىطعأدنعلارفسنْاامكديولهيخْاعمهفالخببسبهدبعىنبت

.ةوخألاىلعمهمدقوروكذءانبادوجو

ملناف،هثريهنباتبوميىذلابألاثاريمماظن»ىتآلاكماظنلااذهدوملتلاتاماخاحروطو

هلناكوهنبالالسندجويملناف،ىثناةنباوأ،ركذنبالسننبلالناكاذإثحبينباهلدجبوي
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نكيملاذ.اف،هثرتىثناةنباوأركذنبالسنهتنبالناكولسنهنبالنكيملناف،هثرتةنبا

ىلإثاريملادوعيةايحلاديقىلعهوبأنكيملنافتيملاىبأىلإثاريملادوعي،لسنهتنبال

سيلوِحأهلسيلىفوتملاناكاذإو،هينلاملكثريخأهلناكاذإفتيملاةوخأمهنينلاهئانبا

دوعيلسناهلسيلو،تخأهلدجويملاذإفاهلسنلوأ،هتخاىلإثاريملالقتني،لسنهيخأل

نكيملاذإف.هيبأىخأىلإثاريملالقتنيةايحلاديقىلعنكيملاذإف،هيبأىبأىلإثاريملا

ملاذإف.مهلسنلوأبألاتاوخاىلإثاريملالقتنيةوخأكيمللسيلولسنمهلوا،ةوخاهيبأل

ةايحلاديقىلعنكيملاذ.اف،هيباىبأىبأىلإثاريملالقتنيلسننهلسيلوتامعتيمللنكي

ىبأىبألخأدجويملاذإف،مهلسنلواتيملاىباىبأةوخامهنينلاهلسنىلإثاريملالقتني

ىلإثاريملاقيرطاذهىلعو.اهلسنلوأتيملاىبأىبأتخأىلإلقتنيلسنهلسيلو،هيبأ

.مألاعضولاعبتثاريملاىفءانبألاقحفقوتيو(الثاريملابرلجألاىْـتحىلعا

٠.ةلهسلاءاشبآ

ادجماهمألاعضوفةيبوهيمانمركذلالوألادولوملاوه(روكب)ركبلانبالاو

عنميملليعامسافةروكبلاعنميالةيبنجألاوأةيراجلانمركبلافثاريملاىفركبلاقحديلحتل

(٩).ةروكبلاعنميالطقسلاو(٨)ةروكبلاىفقحساقح

لحرربكالانبالاةثاروأدبموءانبألارغصألةميدقلاةنمزألاىفىطعيناكةروكبلاقمو

دهعلاىفةدلعتمتالاحتنرودقو(١')ناعنكىفنيمربعلارارقتسادعبماظنلااذهلحم

هابْابوقعياهبعدخىتلاةعدخلانأوييو(١١)ءانبالاةيقبىلعربكالانبالازايتمالميلقلا

(١٢).ةروكبلالقندنعىرجتتناك،ةمينقسبوقطلاياقبنمضتتتناك

هيطعيىكلةروكبلاقحعنمينْانملجرلاعنموةقلبركبلاقحىربعلانوناقلادلحدقو

تيومدعبدلويىذلادولوملاورخَانماىلإلقتنيالةروكبلاقحو(١٣)ةلضفملاهتجوزنمهنبال

هنانيبتمثىثناهنْاكشاذإوأمحرلاريغقيرطنعدولوملاِجرخاذاكلذك،اركبربتعيالهيبأ

بيصننافركبلاامهيأناخالاقفتااذإنكلوالوًاجرخامهيافرعيملوم'اوتناكاذإوْا،ركن

ىذلاكلذكركبهلسيلهدوهتلبقدالوْاهلناكىذلاصخشلاو(١')امهنيبمسقيةروكبلا

زايتماو(١٥)ةروكبلاىفهقحبطنتميركبلاانزلانباو،اهتيعءاهتنالبقةاومانمِجوزتي

اذإالإهدجثاريمىفقحلاهلسيلو،همأةكرتىفزايتماهلسيلوطقفهيبأةورثىفركبلا

وأهئانباىلإهبيصنلقتنيهيبأةايحىفركبلانبالاتبومةلاحىنو،اضيأاركبهوبْاناك

.(١٦)هتانم
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وأنييعرشءانبااوناكءاوسمألاةيدوهيطرشبثاريملانمةيواستمةبصنأمهلءانبألاةيقب

.(١٧)ثاريملاىفقحىامهلسيلدوهيلاريغنمءانبألانكلونييعرشريغ

همألانباو(١٨).كلذبةيمهوبألاكرتاذإالإثاريملاىفقوقحىأمهلسيلءامالاءانباو

ىفةجوزلاقحنمفىقيقحنباةديسللدلويملاذإثاريملاىفقحهلنوكيهديسلاهانبتتىتلا

داليمدعبهقوقحلكليعامسادقفيىكلاوعُرشاذكه،لفطلاةونبنعىلختتنأةلاحلاهذه

(١٩).قحسا

لباقمثاريملاىفاقحىرارسلاىدحانمدلويىذلامهيخْاءاطعاىلعةوخالاقفتيدقو

(٢٠).حاتنيةوخالعفامكمهلاهمدقيةمدخ

دبعلاثاريمفصننوكيةرحةأرمانمدبعلاجوزتاذإامأهدبعثاريمىفقحلاديسللو

،ةأرملاكلتبيصننمرخآلافصنلاوهديسل

:تانبلاثاريم

اهنألثاريملاقحاهلنكيملتنبلاوطقفروكذلاءانبألاباصاخثاريملاناكىسوملبق

تانبثداحدعبثاريملاىفقحلاتنبلاءاطعاادبدقو،اهجوزةرساىلإمضنتاهجاوزدعب

سفننمنجوزتينأطرشبنهدلاوكلالمْاةثاروبنهلحمسيوةوخانهلنكيملىماللاداحفلص

نمنببوزتاذإىرخأةليبقىلإهلقنمهدعو،ةليبقلاثاريمىلعةظفاحملالجانمكلذو،نهتليبق

ىذلانوناقلااذهوهتانبىلعصخشلاةوخالضفيناكقباسلانوناقلاو(٢١).ةليبقلاجراخ

دقنييربعلانألامبروْا،سوسكهلارصعنمريخألاءزجلاىلإعجريثاريملابتنبللحمس

ىلعةريثكاقوقحةأرملاىطعتةميلقلاةيرصملانيناوقلاتناكنيحرصمنمةداعلاهذهاولقن

(٢٢).ةاعرلاووهبلانيناوقسكع

لكو(٢٣)مهجوخأعمثاريملاىفاقحهتانبىطعْادقبويأنأدجن.اسقلانيمربعلانييو

ناباللدلونأدعبقحلااذهانلققامهنكلوامهيبأثاريمىفقحاهلناك«َهميلوو«ليحارهنم

(٢٤).اهيبأثاريمىفاهجوزقحميقتىكلاهيبَّامانص'اليحارتقرسدقونونب

دقف،دوملتلارصعىفالإىئاهنلاهلكشذخأيملثاريملاىفتنبلاقحدلحىذلانوناقلاو

نجوزتيو،نغلبيىتحتاجپوزتملاريغتانبلامهتاوْـحاىلعاوقفنينأروكنلاةوخألاىلعحبصأ

بيصننمربكْالوألاىفجوزتتىتلابيصننوكيولاملارشعاهجاوزدنعةنبالكلعفمعيف

ننخ'ايتانبلاو،ةبصنألاىفمهنيبىواسيدحاوتقوىفتانبلاعيمججوزتاذإامأاهيلتىتلا



١٤١

تامو،دجلالبقبألاتامنافطقفنهيبْالامالإنهلسيلو،ركبلاقحةداعادعبرشعلا

عنتماو،تنبلاتغلباذإو،قحنهلسيلفتانبللامأ،بألاماقمنوثرينونبلافدجلاهدعب

ىلعضرتعتملاذإو،رشعلانملقأاهوطعأاهجاوزدنعوأاهيلعقافنالانمروكذلااهتوخا

(٢ه)بجاولااذهبهثوينمواهنبامزليناكتضرتعااذإوىقابلابةبلاطملاىفاهقحتهقنكلذ

.اهتوخأةيقبىلعركبلاةنبالازاتمتالوىواستلابنهنيبثاريملامسقيتانبلاثاريمةلاحىف

نوكيالاهيبأةافودعبجوزتتىتلاو.تاجنتملاريغوا،تاجوزتملاءاوستانبلاعيمجثريو

ةلاحىلو.نهيبأةايحىفتاجوزتملااهتاوخألثمةكرتلانماهجاوزتاقفنببلاطتنأاهل

ةلاحىفامأ،هتجوزثاريمىفقحجوزللنوكيالدحاوتقوىفةجبوزتملاةنبالاوبألاتپوم

ةنباالااهلنكيملولىتحاهئانباىلإثاريملاىفاهقحلقتنيلاهيبأةايحىفةنبالاةافو

(٢٦).اهيبألاملكثرتةدحاو

عمثاريملاىفكراشتو،اهدجةايحىفاهمأتتاماْدإاهتلاخعمثرتةنبالاةنباو

بيصنثرتفةدحاوةنباالإهلنكيملو،هيبأةايحىفءانبالادحاتيومينالثماهمع

نباةثرونيبثاريملامسقيدحاوتقوىفهدجعمةنبالانباتاماذإو.اهمامع.اعماهيبْا

نويقوحصلالثمقرفلاسنعبتناكناوةنبالانعثاريملاىفةلضفمنمالاةنباو.ةنبالا

ضعبىفاهماممأءانبأقوفتو،اهدجةورثفصنثرتنأنبالاهنبالقحيو،ةنبالاميقت

ىناثلاكرتيوءانبْاةمالثامهدحْاكرتيف،هتايحىفاقوميونانبالجرللنوكينألثمنايحألا

ىناثلانبالانمةثالثلاءانبالاو،ثاريملافصنثرتنبالاةنبادجلافقومدعبفةدحاوةنبا

(٢٧).ثاريملافسننوثوي

:ثاريملاىنمألاقح

،ثاريملاىفقحلااهلسيلفمألاامْا،هيبأىلإهثاريملقتنيلسنهلنكيملونبالاتاماذإ

وْا،اهنبا)اممانب'اثرتالمألاو..هترسْاربتعتالمألاةرسأنْانيعرشملاضعبىْاربسحف

(٢٨).اهضعبثرتبألاةرسأو،ثاريمهلمهنمالكنألنوثريالمألانمةوخألاو،(اهتنب

ىلإريشيثيوورفسناكناوءانبألاثاريمىفةحارصءابآلاقحركنيملمييقلادهعلاو

(٢٩ا.اهئانبْاتاكلتممىفقحلااهلناك،هسنهنأ

ىفمألاقحلوحاوفلتخاوثاريملاىفةوخألاىلعءانبألااولضفدوملتلاتاماخاحو



١٤٣

ناىلعاسايقبألادعبثاريملاىفقحلااهاطعانممهنمو،اهعنمنممهنمف:اهئانبأثاريم

اذإالثمف.مألاوبألانيبثاريملامسقنممهنمو.روكنءانبأدوجومعةلاحىفنيرتتنبلا

امأهماروكرتاذإامأةيواستمةبصنابناثرينيدلاولانافهيدلاوهماروكرتوصخشتام

ثريمهنملكومألاماقمنوموقيةهاثلاو،فصنلاثرتمألاناف،هلبقهوبأتابو،ةوخاةتالتو

(٢٠).سدسلا

٠.تاوشيألا

ةايحلاديقىلعهوبأنكيملولسننونبدرفلاتنومةلاحىفةوخألاىلإلقتنيثاريملا

ىلعلضفمخألاو(٣١)ءانبألاىلعةوخالامسقيميبقلانوناقلاوتاماخاحلاتنايدعتبسح

(٣٢).تخالالسنقبسيخألالسنكلنكتخالاتانبوتخألاقبسيخألانباكلدكتخألا

ابيصنثريمهنملكىواستلابمهنيبمسقيو،روكنملاتيملاةوخاىلإلقتنيثاريملاف

.هتوخألايواسمابيصنذخايلبةوخألاةيقبىلعركبلانبالازاتميالو،بخالايواسم

جاوزلااذهنملوألانبالاف.هيخاةورثلكثريوهفتيملاهيخأةلمرانمجوزتيىذلاامأ

نوكيةلمرألاجوزتيىذلاخألاو.هيلإبسنىذلاهيباتاكلتممثريو،تيملاخألاىلإبسني

،هقحنمةورثلانوكتلسنهلدلويملاذإف،هتايحلاوطهيخأةكرتىلعىيمولالثمهعضو

ناتووثهلنوكيخألانأةجيتنلانوكتءانبأباجناةلاحىفاما.هتثروىلإهتومبلقتنت

نمهتثروىلععزوتىلوألاةورثلاو«موبيلا»ِجاوزقمرطنعةورفو،هبةصاخةورث:ناتلقتسم

ةوخاِحاللناكاذإف("اموبيلاجاوزنمهنبابةصاخىهفةيناثلاةورثلاام"اىداعلاجاوزلا

فصنلانينلاللفمألانمدحاوو،بألانمناخأمهلنوكينألثمءاقشاريغةوخاو،ءاقشا

(٣'ا.سكعلاباذكهورخآلافصنلادحاوللو

نممهلسنىلإلقتنيو،روكنةوخأىفوتمللنكيملاذإتانبلاتاوخألاىلإثاريملالقتنيف

.روكندوجوملعةلاحىفالإهتخأوهلاخثرينبالاف،تانبلانممهلسنلفالإو،روكذلا

لحياهلسنناف،نهادحأتاماذإو،ىواستلابثاريملامسقيتاوخالاثاريمةلاحىفو

.روكناهلنكيملاذإثانالامثالوأروكنلا،اهلحم
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٠.تامعلا

معلافتامعلاىلعنومدقممامعألاو.ةوخأثرومللنكيملاذإمامعألاىلإثاريملالقتني

كلذكةمعلاتنبقبسييوةمعلانباقبسيمعلانباكلذكوةمعلاقبسيمعلانباوةمعلاقبسي

نولحيهدالوأنافمامعألادحأتاماذإف(٣")ةمعلانباقبستوةمعلاتنبقبستمعلاتنب

معمانبأنافنيفوتممهلكمامعألاناكاذإو.اثاناوأاروكذاوناك1ءاوسثاريملاىفهلحم

اثانامأاوناكاروكذبيصتتيبلكلءازجأثاريملامسقيوىواستلابمهنييثاريملانوسقي

(٢٦).اهمععمثرتكلذكو،اهمعنبالاماهمععمثرتتنبلانأل

.٠ةجوزلا

نافهتجوزلهلاومأجوزلابتكولىتمو،اهجوزثاريمىفقحىاةجوزللدوهيلاطعيمل

،جاوزلادقعىفاهيلعسموصنملاقوقحلاالإةجتنللسيلف(٣٧اةيصوالةياسپوربتعياذه

ةرابعلاىلعكلذىفاويمتعاو،اهجوزثاريمقحةلمرألاىطعينأءامكحلاىنعبلواحدقو

ضعبلانكلوهتجوزاهنابةبيرقاورسفف،«برقألاةبيرق»٢٧:١١ديعلارفسىفتدروىتلا

دهعلاىفةراشاىأدرتملو(٣٨ا«.هثرتالوىهاهثريوهلوقتةاروتلانابكلذىلعضرتعا

نأركذثيح(٣٩)توررفسىفالإاهجوزثاريمىفةجوزلاةكراشمىلإريشتمييقلا

ىتلاةيكلملاناىريسنعبلاناكناو،اهئانبانعاضيأو،اهجوزعمةيكلماهلناكىموعن

ةيكلملانكتملو،ةيعرشلاةثارولاميييظنتبحمستىتلاةيكلملاتناكزاعوبىلإتوراهتعاب

كانهو.ةيلعفةكلامنكتملو،اهئانبأتاكلتممىلعةيصوتناكةمعنناىنعياذهو،ةلماكلا

قيرطنعِجوزتدقناك«كلاميبا»نْاو،اهيبأنمةيكلملاىلعتلصحةمعننْاىريرخًاىأر

دعبةمعنىلإةيكلملاتلّامثهتايحءانثأىفطقفةيكلملابعافتنالاقحهلناكفبارتغالاِجاوز

((.).هتوم

ناكاذإطقفقحلااذهىطعتةلمرألاتناكةمينقلاةنمزألاىفو،ةقفنلاىفقحلاةلمرخالو

امْا،اهامحةطلسلعضختوءانبالاىبرتىكلجوزلالزنمىفىقبتةلاحلاهذهىففءانبْااهيلل

ناكناو.ةقفنلاىفقحى"ااهلنوكيالو،اهدلاولزنمىلإدوعتىهفءانبااهيدلنكيملاْدا

ىلعصنينااوطرتشاو،ةأرملاقوقحتاماخاحلاديحو('١)هماىلعنبالاقفنينْاعبتملانم

ىفروكذملااهيصننمكلذصقنيو،ةقفنلاىقشتنْاةلمركالحبصأفجاوزلادقعىفكلذ

ىفنكستو،اهجوزةايحىفةداتعمتناكامكاهماعط،اهو'اسك:ىهةلمرألاةقفنو.دقعلا

('٢).اهجوزةافولبقهيفنكستتناكىذلالزنملاسفن
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،قافتالاباهتبلاطمِخيراتنمالإىطعتالاهنإف،اهيلعقافنالانعةثرولاعتتمااذإف

،شيعلالجأنمتنادتساوأ،جوزلالامنمقفنتتناكاذإالإةقباسلاةدملانعاهقحطقسيو

رلقب،لولعدوهشروضحىفكلذنوكيو،ةلمرألاىلعقفنتىكلةكرتلانمعيبتنأةطلسللو

(٤٣)ةرشابمنهرتنأاهقحنمنكلورهشبارهشالإاهلىطعيالو،روهشةتسةدملاهينكيام

.اهرسأكفنعسيلوئسمريغمهو.ضرملانمز}اذإالإاهجالعبةشرولامزليالو

دعبىهتتتةقفنلاىفةلمرألاقوقحو،ةثرولاقحنوكيهبسكتامنافةثرولاعمتماقأاذإ

ةرمةبهىطعتناةمكحملاةطلسنمو،ديلجنماهجاوزبوأ،جاوزلادقعىفاهقوقحذخأ

(٤٤).كلذللةيسْاكانهناكاذإديجنمتجوزتىتلاةلمرخالةدحاو

الدباذهوهتافودعبهعيرذخأتىكلاراقعهتجوزلصصخيلجرلاناكنايحألاضعبىلو

ةلمرألاظفتحتةلاحلاهذهىلو،راقعلاعيبنمهتثرووألجرلاعنميالاذهناكناو،ةقفنلانم

.ةقفنلاىفاهقحب

:هتجوزثاريمىفجوزلاقح

مسااهجاوزدقعىفركنتىتلاكنامألانمةجوزلاصخياملكىلعدوملتلاقلطي

na31"u(هاينون)نيمسقىلإتاكلتمملاهذهنوسرادلامسقدقو:

نمكلذهبشيامو،ةتباثلاكالمالااهبدصقيو('٥)(جولمىضن)لوألامسقلا

جوزلاقحنمو،ةبپوزللقحلصألالظيواهجاتنابعتمتيناجوزللقحيناكو.لاوما

فعاضمفصنغلبملادرينأدقعلاىفجوزلامزليواهنعلوئسمهنكلو،ةراجتلاىفاهلالغتسا

جوزلانوكياهنمةجوزلاتعاباذإو.ةجوزلاةقفاومدعبالإتاكلتمملاهذهعيبزوجيالو

(٤٦).عيبامدرنعالونسم

ىتلاوةكلهتسملاءايشألاهبدصقيو(لمزرينئصسحن)tonaىتاعلامسقلا

ىتلاتالاحلاىفةجپوزللدرتوسبالموأ،ثاثأوًا،تاناويحتناكءاوس،ماوللاةفصاهلسيل

جاوزلامايْاةليطاهجاتنبهعتمتلةيلصألااهتميقفاعْـصأةثالثلداعتةميقبعرشلااهدنحي

نْاىلعةجاحلاببسباهعيبِجوزللزوجيودينججاتناوأ،نابلانمتاناويحلاجاتنلثمىبو

(٤٧).بسانملاتنولاىفاهتميقدري

هدحواهجوزىلإايعرشاثاريماهتاقوبلو٠ويةجوزلاهكلمتاملكفهتجوزثريِجوزلاو

عبتاو(‘٨)رخَالجرنموأهنماونلكْاءاوساسالوأالو،اهبراتأهيفاهكراشيالو



١٤٦

داعتةلبوللافلسننولبتتاماذإةجپولانأبديفياماظنرصمىفدوهيلاو(")نيييسحلا

لسننولبةجوزلاتتاماذإاهيبأتيبلةليوللانويعياوناكفممزانكشألاامأاهيبأتيبىلإ

ءايشألافصنديعيجوزلانافجاوزلانمتاونسعبرأدعبتتاماذإامأجاوزلانمةنسدعب

هفالځوسبالملالثمةأرملاءايشأوةلسويلانوكتتاونسعبرأنمرثكأدعبو.ةجيوزللةصاخلا

هذهتناكأءاوسهتجوزلاومأىفجنلاةكراشمةجوزلاةثرولسيلو('٩).ِجزلاقحنم

واجاوزلالبقءاوسجوزلااهلهارتشاامموأاهيبأثاريمقمرطنعوا،جاوزلالبقلاومألا

.هدعب

نأجوزللسيلفدعباميفهقحتستفوساميفسيلوةيلعفلاتاكلتمملاىفنوكيجوزلاقحو

ثيروةديجوتناكواهيبأدعبىهتتابوهتايحىفةجوزلاوبأتاماذإف.هتجوزلحمثري

نيالاهدعباهوبأتاممثاهيبأةايحىفةجوزلاتتاماْدإامأ.اهيبألناكامعيمججوزلا

(ه٠).هتارماىفهامحجوزلا

ىتلاتاكلتمملادرهيلعنوكياهكالمانمتعاباذإف،هتجوزكشامأنعلونسمجوزلاو

،ةلاصأهتأرماثريالجوزلانأوهوهتجوزلجوزلاثاريمىفرخّاىأرمهلنو٠وارقلاو.تعيب

هرابتعالاهيلاهاطعادقناكامواهديدكةرمثهلوهبمزليالاهقاسلهماماو

(ه١).ىسخشلا

:مألاثاريمىفءانبألاقح

تاماذإف.همْاةورثىفزايتماركبلانماللسيلو.روكذلاءانبالاىلإلقتنيمألاثاريم

.ءانبألاةثروىلإالىهاهثروىلإثاريملالقتنيمألاةايحىفءانبالا

نهقبسيكلذك،هيبْانعهثاريمىفتانبللقباسنبالانْاامكفتنبلاىلعلضفمنبالاو

ىفرخّاىأراهلةيبوهيلاقرفلاضعبىفو.نهقبسيهلسنعيمجكلذكوهمأنعهثاريمىف

ىفنورثكيونيبارقلاوةيحضالاتيوموحيمهو.ممقىناثلانرقلاىلاوحةقرفلاهذهترهظ:نيسحلا(ه)

عيمجنيبىملسلاشاقنلاىلعنوصرحيوسانلانيبةاواسملاأدبمنورقيوهوضولاولسغلاتابسانم

نوشنابجيوتوةييرفلاةيكلملامرحتومئادمهاسىفملاعلاشيعيناوبرحلاءاغلابنويانيوبوعشلا

.دوهيلاوةينوهيلا،ىفاودحاولادبعىلع،ةيعامجتايكلمتايكلملاعيمج



١٤٧

ىفنايواستيتنبلاونبالاناكاذإامعارامجلاىف(")«ميْـيمانتلا»فلتخادقفمألاثباريم

(ه٢).مألاتاكلتمم

قيرطنعثاريملالقتنااذإالإ،همأثاريمىفلجرلانوكراشيالءاقشألاريغةوخألاو

ىفهمأتتابوبأنمةوخالجرلناكاذإالثمفقيقشلاريغهاخأثريبألانمخألاف،خألا

.ىرخْاةأرمانمهيبأنمنينلاهتوخْادحألراصوثاريملالقنوهتاماذإف.اهثروفهتايح

ريغةوخألاثاريملاىفكراشينأزوجيالهدعبهمأتتاممثهماةايحىفوهونامنإامأ

("٣).اهقوقحلكثريهمأثرواذإفءاقشألا

،بألاتاممثِجويزلاىلإثاريملالقتنااذإمألاثاريمىفءاقشالاريغةوخألاكراشيو

ىفةجوزلاوِجوزلاتاماذإف.ةيناثلاةجوزلاوىلوألاةجوزلانمءانبألاعمجثاريملامستقيف

تيفوتاذإف.السنامهلنكيملاذإةجوزلاةثرووجوزلاةثرونيبمسقيثاريملاناف،دحاوتقو

دحاوتيملانبالاو،اهتورثنوثريمألاةثرونافالثمتلاحةجيتندحاوتقوىفاهنباومألا

.هبصاخلامسقلاىفنبالاةثروكرتشيومهنم

ثاريمىفةلاخلانوكراشيدقءانبألانْاالإ،همأىفمهيب1بيصننوثريالنبالاءانبْا

هتايحىف«الحام»تيومتف«اعون(و«الحامهناتنبابوقعيلنوكينأ:الثممهمأنعمهدج

(.ىواستلابمهتلاخوالحامىنبنيبثاريملامسقبوقعيتاماذإف.،نينبفلختو

٠.ةياصولا،ةبهلا،ةيصولا

نعفرصتلاضعببثرومللتحمساهناالإ،ةقنبةثرولاتلدحثاريملانيناوقنأمغر

ىفقوقحهتجوزوْاهتانبىطعينألجرلاناكماىفناكو.ةياصولاوأةبهلاوْاةيصولاقيرط

سكعىلعبهاولاةايحىفمتتةبهلانْا،ةيصولاوةبهلانيبقرفلاو.مهقيرطنعثاريملا

.اوغلبيىتحرصقلاةثرولالاومًاىلعنوكتىهفةياصولاامأ،ةيمهولا

نمىتاروتلاصنلاىلعدامتعالاوههفاشملقنلاوهةاروتلاريسفتىفمههاجتاناكوةاورلا:مييئانتلا(ه)

هذهعيضتال)ىتحنيوبتلامثلقنلاوةياورلاقيرطنعىرخاةيحاننممهيلافلسلاهلقناموةيحان

ليلهغاصدقوىتاروتلاصنلاعئارشلةحص٠وملانيناوقلانموليصفتلاوحرشلاو(ىسنتوأىموصنلا

ازوهيءاجوةيوفلسساواةغللادعاوقىلعمئاقهريسفتناكوريسفتلل'ىدابمواسساةعبسخيشلا

مويلاىلإفرعيلظاباتكاهمضواهنيزواهمظتونمرسفملاءالؤهلةليوطلاةرتفلاهذهجاتنعمجوسانه

«انشملا»مساب
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ظفتحتةلاحلاهذهىلو،هئانبأدحأكثرتلهتجوزلوَّاهدالوألىمموينْادرفلاعيطتسيو

ظفاحيىكلهتانبلىسيويصخشلاناكنايحألاضعبىلو.جاوزلادقعىفروكنملااهقحب

اهقوقحاهيفركنيةقيتوهتنبالبتكيبألانأةداعلاتعبتاادنلوبوايناملأىففنهقوقحىلع

ريغةأرمالةيصولاتناكاذإو(.روكنلاعمبيصناهلنوكيىتحنيفصناهرطشيو

لو٠وتاهتافودعبفةيمهولاتقوةجوزتمتناكاذإاما،اهجوزلةيصولاتلًاتجوزتمث،ةجوزتم

("٦).ضرتعينأجوزللسيلوةيصولاىفىناثلاصخشلللاومألا

كلذك،هراحتنالبقهتيبلهأل«للوتيحا»ىمسوادقفمينقلادهعلاىفةيمهولاتفرعدقو

روضحىفمفلاقيرطنعمتتتناكاياعمولاهذهو("٧).هتوملبقهتيبلهأل«ايقزح»ىسپوأ

ةبوتكملاةيممولااما،ةباتكلاقيرطنعمتتةيصولاتحبصأفرضاحلاتقولاىفامأدوهش

متتوهديبىشميوةباتكلاخيراتاهببتكيوىمموملاقيرطنعديلاباهلكبتكتنأبجيف

،ىسوملاةطساوبمتختو،ِحيراتلااهبركنيو،ةبوتكمنوكتةيمهولاهذهودوهشلامامأةيصولا

الو،اهتباتكِحيراتنمذفنتىهوةيصولاىفعوجرلازوجيالو("٨)دوهشلانمنينثاماما

("٩).ىسيولاةافودعبالاعافتنالاقحهلىممومللنوكي

ملام،عونممفرصتلافتبوملاضرمةلاحىفاما،ثلثلاىفةذفانةحصلاةلاحىفةبهلا

امأىسهو(٦٠)ةئيسلاريفكتوأضرملالبقرمننبامايقوأهلبوهوملانمةعفنمرظتنينكي

نماوسيلدوهشلانكلو،ةينلعمتتودقعبتكينابجيوراقعلالثمةتباثوأةلوقنملاومأ

دعبالإةبهلانلعابهاولاةبغرميعببسبنايحألاضعبىفارسمتتدقودقعلاناكرْا

كلذدعبدرتمثلجألنوكتدقو.ةبهلاتلطبببسلالازمث،امببسلةبهلاتناكاذإف،هتوم

نسمهرغصأْعولبلبقمهفرصتمعطرشبهدالوأللجرلابهينْا:لثم،طرشبنوكتدقو

ةقفاومبالإمتتالةبهلاو(٦١)راغصلاقحىقبوةبهلاتلطبرابكلافلاخاذإفنيرشعلا

سفنلجرلابهواذإو،بهاولاىلإتنراهلوبقدعبةبهلاضفراذإف،هلببوهوملاوبهاولا

لجرلابهواذإف،ميلسلادقعلاحص،صقانرخألاوطرشلاىفوتسمامهدحأ:نيدقعبئشلا

.نيتلاحلاىفةلطاباهنافانلعهتجوزلهلامبهووداعمث،ارسهدالوأل

ناكءاوس،ةلملانبو،القاعاغلابنوكينأطرشبرخّاصخشةطساوبةبهلالقنزوجيو

بوهوملاتاماذإف،هريغنعالهسفننعلبقيىكلاسرخْانوكينْازوجيالو،ةأرماوأالجر

بوهوملاةثروىلإتملسةبهلاملستلبقنانثالاتاماذإف.بهاولاىلإدرتةبهلاهملستلبقهل

.هل



١٤٩

.اهيلعةياسموالفمألادجنعةتيوملاامأمألانعةټووملالاومألاىلعنوكتةياصولا

بصنيملو،نيرصاقءانبألاناكاذإفةكرتلاىلعهئانبادحاواهتجوزدرفلابصنيدق

ةلوقنملالاومألاىلعةياصولانوكتدقو(٦٢)كلذبعرشلاماقهتافوليقىممولابألا

.ههرمتءوسببسبءانبألادحاىلعةياصولاضرفتدقو(٦٣)راقعلاو

نأوةقفنلاىفنهقحتانبلاوةلمرألاىطعيو،ةكرتلاىلعظفاحينأىعمولاىلعنوكي

تاكلتمملاىفاوفرصتينأةثرولاعيطتسيالو.نوناقلاوةيصولابسحثاريملاميسقتبموقي

وينقلطوأنغلبوأنجيزتاذإتانبلاىلعةياصولالوزتو.ةمكحملاوأىمولاةبغًربسحالإ

.هتافرصتنعاباسحملقينأىتمولاىلعو.مهفبولبدنعدالوألانمو،غولبلالبقىتح

:ثاريملاعشم

،ةيدوهيلاهتجوزنملجرلاءانبأمهوثاريملامهيلالقنينمةيبوهيلاةعيرشلاتسيح

بسحدرفلاعيطتسيالفهدقفوأثاريملاقحباستكاىفةميظعةيمهأهلمألاعضوف

ضعبىلو.ثاريملاقحتسيىذلاعنمينأوأ،قحتسيالنمثرويناةييوهيلاةعيرشلا

قاعءانبألادحأنوكينا:لثممألاةييوهيمغرثاريملانمنومرحيءانبألاناكنايحألا

صخشلاكلذك(٦')ثاريملانمهنامرحببقاعيهنافبسلاوابرضلابهيوبادحاىلعىدتعي

.هنوثريمهتديقعىلعاوقباذإهدالوْانكلو،ثاريملاىفقحىْاهلسيلةديقعلانعدِـتريىذلا

(٦ه)

اذإفرعيملف،روهشةعبسدعبهلتيلوف،اهتدمءاهتنالبقةأرماجوزتيىذلاسمخشلاو

ثاريملاىفقحنبالااذهلسيلفىناثلاِجوزلاىلإمْالوألاجوزلاىلإبستنيدولوملااذهناك

اذإكلذك(٦٦)ىواستلابهبيصننامسقيامهنافهنباهنانيجوزلادحارقاونبالااذهتاماذإف

نممرحيدولوملااذهف.تفلورهشْاةعبسدعبو،اهتلعءافولبقهيخأةلمرأنمدرفلاجوزت

(٦٧).تبريهنافنيخألادحْايلإهبسنىلعاوتنتااذإو،هبسنىلعهبراقافلتخااذإ،ثاريملا

وْا،ِجوزلاحلاصلوالماكنوكينْاطرشبثاريملاىفاهبيصننعىلختلاةأرملاناكماىفو

(٦٨).رخَاصخشلتاكلتمملاثيروتلتايناكماكانهسيلوثروملا.انبْا

دعبالإةثرولانيبتاكلتمملامسقتالوءاسنلاقوقحىطعتنأبجيناكةكرتلاميسقتلبق

(٦١).ةكرتلاىلعىتلاقوقحلاعفن
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سداسلالصفلا

اهريسفتوةعيرشلاليدعتىفةأرملارود

،ةاروتلاةعيمشىفةأرملارود

ىفةأرملاترثأدقف.ةأرملالوحرولتميلقلادهعلاىفةيبوهيلاةعمرشلاتاهوفيومنمريثك

اريثأتنايحألاضعبىفاهريثتناكدقو،ةرشابمريغوأةرشابمةقيرطبىدوهيلاعيرشتلا

ىلإىدؤيايبلساهريثأتناكىرخأنايحأىلاواهيلعسمرملاوةعيرشلاتيبثتلجأنمايباجيا

.عئارشلاكاهتنا

ىف«،الكك»ميهارباكراشتىهف،ةاروتلاىفتيركذىتلاتايبنلامظعانمةراستناكدقو

ةملكتماج.اهعمافلتخمةراسىأردض«هيقل»ميهاربإفقواسنموهلثمماهلالاىقلتنوةوبنلا

.(ا)لوقتاميفةراسينوسىلإعمسينابجيهناىفبرلا

،ىدوهيلابعشلاخيراتىفرثألامظعارق'وتكلذبىهوتبوملانماهنباىسومماتينقنادقو

ىتلاةيرصملاةريمألاىهوىسومةايحىفاماهارولىرخاةأرماتبعلدقو،ةيبوهيلاةنايدلاو

ةفاقثلاىلعهتعلطاو،هتملسدقفلفطلاريكفتىلعغلابرثاةأرملاهذهلناكو(٢)لفطلاتنبت

ميرمتدعاسو،دعباميفةيبوهيلاعئارشلاىلعرثأهلناكاممةيرصملاعئارشلاوةراضحلاو

نحلةليسوكةينيللاديشانألاتمدختساورصمنمهجورخدنعبعشلاةدايقىفىسومتخأ

.ةسامحلاةراثاوبعشلا

عبتادقفهتاعيرشتوىسومةايحىفترثادقاهنادبال،نيدمنهاكةنباىهوىسومةجوزو

(٣)اسيئروْااخيشطبسلكللعجوطابسأىلإليئارسإىنبميسقتىفاهيبأةحيصنىسيوم

،لاوزلاىلإهقمرطذخادقناكميدقعيرشتءايحاديعتبوقعيىلإوسيعةروكبلقنتنيحةقبرو

ىلإداحفلصتانبتدأدقو(')ءانبألارغصأىلإةروكبلالقنىفةميدقلاديلاقتلاديعتىهف

ىفنهمامع'اعمنكراشينْا«ىسبومهنمنبلطنيحتانبلاثاريمبةصاخلاةعيرشلاريغت

ةلاحىفثاريملاىفقحلاتانبلاىطعأىذلاعيرشتلالزنواذهعمرشتلارقْاف،نهيبأثاريم

دعاسترامثاضيأوتانبلاىلعةوخالالضفيناكقباسلانوناقلاو(").روكنةوخاادوجومع

-١هه-
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ضفرينيحف.لسننونبتامىذلاهنباةلمرأنملجرلاجاوزوهوميقعيرشتءايحاىلع

ىنزتو،ةينازىزىفركنتتاهيبأتيبلاهلسريو،«حلش»ثلاثلاهنبانمرامثجورينأ«انوهي»

،قرملاباهيلعمكحيو،ةمكاحمللميقتتنزدقهنباةجوزنأملعينيمپو،اهفرعينْانولهعم

ةداعلانألكلذرامثنعءافعالابمكحلاريصيف،اهعمانزىتلاةأرملاىهاهنأملعيهنكلو

ىلعةداعلاهذهتناكو.هتلئاعمسالصاويىكلهنباةجوزنمبالاجاوزرقتتناكةمييقلا

.ةيناثةرمعيرشتلااذهتيحأدقرامثناالإدوهيلانيبلاوزلاكشبو

تاساردلاتناكناو.اهيلإةبوسنملاةينغألاةفلؤمىه«ةروبل»ناةليوطةرتفلنظلاناكو

نعةروصانلميقيهاضقلارفسو.ميقلاىربعلارعشلاىلإعجرتةينغألاهذهناتتبثادق

تحتسلجتتناك«ميارفأ»ةليبقىلإىمتنتةيبنةأرماىهفىدوهيلاعيرشتلاىفةأرملارثا

نمرثكأاهنعتعفادو،ةديدعتاونسلليئارسإتمكحو،لياتيبنمبرقلابليخنلاةرجش

اهمايقلبقتاموبننم«ةروبيههبتماقامميبقلادهعلاركنيملو(٦)ةاضقلانماهريغ

تداكىتلاةيبوهيلاعئارشلاىلعاهتظفاحمورصنلااهقيقحتو،نييناعنكلادضةينيميلابرحلاب

ثحىفرعشلاتمدختسادقو،ةرصتنملاةميلقلابوعشلاعمدوهيلاِجامدناببسبىحمنت

(ال.لاتقلاىلعلئابقلاودونجلا

رفسفاشتكاهدهعىفمتو،ةريبكىنيلحالصاةكرحبماقىذلا«وهايشيويهدهمىفو

نبملوشةأرما«ةدلخ»ةيبنلاىلإهلسرأف،دبعملاميمرتءانثاميلشرأدبعمىفةعيرشلاةيشت

ىفةماهلاةاروتلارافسأنمربتعيىذلارفسلااذهلةدلخريسفتو(٨)هريسفتبموقتىكلةوقت

ىفىلوألاةرملاىههذهتناكدقف،ةيبوهيلاةعمرشلاىفميظعلاةأرملارثأىلعلديةعيرشلا

اًـيمسرانوناقهفصوببوتكمنوناقةموكحلاةطساوباهيفرشنىتلاليئارسإىنبِحيرات

هفصوبسانلانيبارشتتمناكامك،اروتسدسيلو،افرعنوناقلاناكدقفكلذلبقامأ،همالل

،ةيتونهكلالئاسملانيبطلخيرفسلااذهو.اهتوقعفادبدرفلكاهيلابيجتسيفارعأدرجم

كلملادهعىفبتكدقرفسلااذهنْاالامتحاضورفلارثكأو.ةوبنلاحريو،ةيعيرشتلاو

.ريرشلاكلملااذهنمنشمبنيعألانعاديعبنيمأناكمىفهبظفتحادقهناو«ىسنم»

تاعومجمةصالخنموهنوناقلانألمتحملانمو،ةديلجنيناوقىلعىوتحينكيملرفسلاو

تبيع"ادقو،ةعيرشلاةيشترفسةغايصلبقايوتكمناكاهنمديدعلاو.امدقرثكأةينوناق

ركذتملىتلاةيئادبلانيناوقلاهيلإتفيضأامكدهعلاباتكىفىتلاةمييقلانيناوقلاةغايص

ماظنلاحبص*او،ةرملوألةعيرشلاةينثترفسىفترهظفرخألوأببسلميلقلانوناقلاىف
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اذهومادقألاىلعدلجلالثمديدجلكشبرهظيوىفتخيصاصقلاماظنأدبمف.اسقترثكا

مساببتكمييقلادهعلارافسأنملماكرفسيو(٩).ىعامتجالاروعشلاىفريغتلاليلد

رشععبارلاىفماعلكىفدوهيلالفتحيو(١.)ىدوهيلابعشللسمالخلاتمقىتلا«ريتس'اد

ديعلاماعطدعيو،ةماعلاىلعريتسأرفسأرقيلافتحالااذهىلوىركذلاهذهبسرامنم

نيذلامهدوملتلاتاماخاحو،تابهءارقفلاىطعيوءاقدصألانيبايادهلاوىولحلالدابتو

ىفةلاشلاىتحركسينأهيلعبجيناسنإلانإ:اولاقنيحديعلااذهلحرملاعباطلااوقلخ

(١١).كرابملاىاخنرمو،نوعلملا،ناماه»نيبنيميناعيطتسيالىتح.(ميروب)موي

نيسارنلانمريثكناكناو،ريتساببسبةيبوهيلادايعالاىلعلخي1دقديعلااذهو

(١٢).ىلبابلابلألاىلإديعلااذهنوعجري

وهرفسلاىلعةأرملاهذهمساقلطيوةأرمانمثدحتيىذلاةاروتلاىفىناثلارفسلاو

ىفشيمتلكلاميبااهجوزعم«ةمعن»اهتامميوتورنملكروننعثدحتيوهو«ثيور»رفس

تومدعبو،تايبالمنم«نوليكو»«نولحمهاهانباجوزتكانهو،ةعاجملاببسبباؤمضرأ

زوجعةارماىلإتلوحتدقتناكو،محلتيبىلإ«ثيور»اهنباةجوزعمةمعنتداعاهئانبا

نمالدب«ةرم»اهوعدينأاهتيرقلهأنمتبلطكلذلو،بعاتمنماهتايحضرتعاامببسب

ةدوعلابتكسمتىتلااهنباةجوزىنبتبةمعنتماقو.تناكامكةقيقرةولحدعتملاهنأل«ةمعن»

مسارمتسيكلذبو«زاموب»نمجاوزللاهدعتىكلةيابوهيلاةعيرشلا'ىدابماهتمطفاهعم

(١٣).ةلئاعلا

ةظفاحملاىفىساسألارونلابموقتىتلاىهةمعنناف«تور»مساببتكناورفسلااذهو

اذهو«دواد»كلملادج«دييوعل»امْانوكتىكلاهملعقو«ثبور»هجوتىتلاىهف،ةعيرشلاىلع

،جاوزلاتالافتحاىفَّارقيوهفكلذلو.اهنباةجوزوهامحلانيبةبيطلاةقالعلانعربعيرفسلا

ةأرملاالولهنادوهيلاركنيفةماعلاتاولصلاىفماعلكةرمثبوررفسةمارقةداعتنوكتامك

(١اا.«دواد»رعاشلاورصتنملاكانهناكامل

فينعلا«ارزع»موجهىلعادرليْـمومصهبتكدقرفسلااذهنأنيسرادلاضعبىأرىقو

.تايبنجألانمِجاوزلاىلع

:ةاونلاناوشميستىفرشابمريغاوودةأرملاتبعلدقو

ةراحتاولصىلصتو،السنتيطعأاذإبرللاهنبابهتنارنتتميقعةأرما«هنحف»
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ةمينرتلاهذهو،ادلواهاطع1واهتينماققحىذلابرلاركشلجأنمةمينرتبمنرتنو،ةصلخم

تبهوفاهرننبهنحتربو،هتمكحپوهللاهرلقو،ةيساسحلابةضايفتناكهنحاهبتنغتىتلا

دادعالااهنباهنحتلع1دقفليئارسإىنبلايبنحبصاوهلةفيلخناكف«ىلاع»نهاكللاهنبا

.(١")هنسرغصذنمةلاسرلاهذهلىفاكلاىنيللا

،عشيلاىبنلاتبوأدقةيمنوشلاةأرملاف،اريثكءايبنألاتاينوهيلاءاسنلاتلعاسدقو

هتمهمءادألجرلاىلعلهسكلذبو،هيفحمرتسيىكلاهتيبلخاداناكمهلتصصم٠و

دتو(١٧)«ليبازياهةكلملاشمطبنمبرهلاىلع«ايلا»ىبنلاىرخأةلمرأتنعاسپو.(١٦)ىربكلا

ناىلعتقفاوو،اهكناهىلإىدادقاذهنامغرةعيرشلاذيفنتىلعحاتفيةنباتصرح

ىفدوهيلانيبةدئاسةيرشبلاةيحضتلاةداعتلظدقف.هرمننلاذيفنتبرللةقرحماهابأاهسقي

لهانمهاقلينملوأملقيف،هرننذفنيناهيلعناكحاتقيرصنققحتنيحف.هاًـضقلادهع

نزميانهوهئاقللجرفتفوسىتلاىهةديحولاهتنباناملعينكيملو،برللهقرحمهتيب

ةبسانملاهذهبماعلكدوهيلالفتحيو.هرذنذيفنتىلعهثحتهتنبانكلوةريحلاىفعقيوحاتقي

(١٨).ةنسلاىفماياةعبراحاتنيةنبانوكيف

ىفةعمرشلاميمحتىفاببسةأرملاتناكامكفىيلسرودةأرمللناكنايحألاسنمبىلو

تنعتدقفاهكاهتناوعئارشلاقرخىفببستتىرخانايحاىفتناكدقف،نايحألاضعب

(١٩).جاوزلابةصانلامرامملادماوقىلعميلقلادهعلاةياووبسحديولىتنبا

ىدْادتوةيبوهيلاعئارشلاميهىطنلمعنهنلبتايبنجألاءاسنلاميلقلادهعلافصودقو

(٢.).نيللانمهفرصىلإتايبنجأءاسننمناميلسجاوز

ةدابعىلإهتعفدامك(٢١)هلتقو«تيوبانهلقحبلسىلإاهجوز«ليبازيا»ةكلملاتعفددقو

ىفءافتخالاوبرهلاىلإهعفدامم«ايليا»ىبنلاتبرامپو،هرماسلاىفهلادبعمتماقاو،لعبلا

.ةراغم

(٢٢).«ايمحنهىبنلا«ةينوعنهةيبنلاتبراحكلذك

معهىفببسلانهنابءاسنلاضعبميطقلادهعلاهبفصوىذلاىبلسلارونلااذهو

مظعمتناكدقوةيبنجألابوعشلاهاجتةيوهيلابصعتلاةرظننمعبنيامئادناكعئارشلا

انزلاةميرجميبقلادهعلامهيلإبسنطيولاتتبافةرواجملابوعشلاءانبانمءاسنلاءالؤه

بعشلاوىنومعلابعشلاناشنماوللقينأدوهيلادارأدقو«باؤمهو«نومع»اتبجنأامهنأل

.انزءاتبْاامهلعجْـمىباؤملا
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:ةناهكلاوةأرملا

كانهسيلو،دويحمةنهملاهذهةسراممىفةأرمللةعمرشلاهبتحمسىذلارونلاناك

لكىلعلدتةنهاكوأةسقم(هاشيلف)ةرابعلاوليئارسإىفتانهاكلانْاشبمكح

ريثأتنمظفللااذهناكامبرو(٢٢)ةراعدلاسرامتىتلاةأرملاو،دبعمللةسركملاةأرملانم

انزلانسراميىتهالاتانهاكلانمدعدبعملكلسركيناكثيحةميلقلاةيلبابلاةرابعلا

تونهكلانأدجنكلذمغرو«راتشع»ةبوصخلاةهلإةدابعىفًةكراشمدبعملاباسحلسسقملا

عنصتتناكلاكواشهنبالاكيمفىربعلاخيراتلاوعيرشتلاىفغلابلارثألاهلناكرحسلاو

(٢ا).زيواعتلاوةبجحالا

هئادممغر«لؤاشبو»حاورألاراضحتساىفاهلمعسرامت«روننيع»ةرحاستناكو

لاخناىفغلابرثاةأرملاهذهلناكو(٢")«ليمومصهحورهلرضحتىكلاهيلإبهذةرحسلل

هتفيلخدهمىفعمرشتلارييغتىلوهكلمرايهناىلعدعاسامملو’واشسفنىلإبعرلا

.«دواد»

«ىوال»طبسىلعةرصاقتناكةقبطلاانهفةريثكطورشهلناكةناهكلاةنهمىلوتو

ةنهملاهذهىلوتلاطرشناكبويعلانممهتمالسپوةنهكلالسنءاقنو«نوداه»ءانباضعبو

ناكنيحفةبيصعلاتارتفلاسخعبىفنهاكلارولبتماقوةنهملاهذهةأرملاتلوتدقو

نحقيوةنهكلاناكمنْدخايءاسنلاتناكدوهيلاءادعاةطساوبقحسيومطحتيتيونهكلا

تاتهاكلانمانأشلقااوناكةنهكلانأاعئاشالثمكانهناكو(٢٦)اهدادعاوحئاْـسلامينقتب

(٢٧).ةوبنلاىف

:دوملتلاعئارشىفةأرملارود

نماهلكدوملتلانيناوقنْاىلإعجريكلذلعلفةأرمللدوملتلاءامكحةمجاهمبقلعتياميف

تبثتولاجرلاىباحتوسنجللبصعتلاةركفلمحتنيناوقلاهذهتماجانهنبو،لاجرلاعضو

.ةنجلانممدّاجورخىفاببستناكىتلاةأرملاةيبناجةوقنمعزفلادوهيلارابحاسبوفنىف

اهلدوجوالةمنيرغةمكحتبهواهنأمهبتكىفاونلعاناولقعلاةفيعضةأرملانانوريمهو

ىْارلااذهىفمهضعبغلابدقو،ةرثرثنمةأرملاهيلعتقلخاملنوفسأيمهنأامكلاجرلادنع

لجرلاذخاوةعستاهنمةأرملاتنخًامالكلانملياكمةرشعملاعلاىلعتلزندقل:هلوقب

اهلناكدوملتلارصعىفةيسايسلاو،ةيداصتقالاو،ةيعامتجالاعامنبوألالعلو(٢٨اادحاو



.١٦

ءاسنلاعقيوحالصانيعرشملاضعبلواحو،ةأرملاىلإدوهيلارابح'اةرظنىفريبكريثأت

مالااهمدقتىتلاةحارلابهلإلا«هوهي»ةحاروهتجوزللجرلابحيهبعشلبرلابحاونراقف

(٢٩)ليئارسإكلذكوةثټمهاروتلااوبتعادقفاركنم«دوهي»نوعرشملاربتعاناو،اهنبال

ةايحلارارمتسالىرورضءاسنلاولاجرلانمالكنأاربتعادوهيلاةنهكنمنيلدتعملاضعبو

ةلصفنماهناىلعاهيلإرظنيىتلاةيفيظولالامعألاميسقتىلعىنبمنيسنجلانيبميسقتلاف

ةقيقرةأرملانأىلإعجريةينيبلااياممولاضعبنمءاسنلاءاقعاف،ةدئافلاىفةيواستماهنكلو

noonىهنلااياسموىهواياسيولانمادحاوامزجاهيلعضرفكلنلوةفيسبو 1 bn،(وله-

ىفءاسنلاف،اردانالإاهنعايفرقتدعتبترمألاىلعسحتىتلااياممولالكو«لعفتالا»(هشعت

سنجكانهسيلو،هلاجمىفقوفتمسنجلكنأللاجرلاعمىواستتالنيلدتعملاءالؤهرظن

ققحتتىتحةعيبطلاةطساوباهلجانمنقلخىتلاتابجاولاءاسنللاوكرتورخآلانملضفأ

(٣٠).جئاتنلالضفا

ةبيطةلماعممهؤاسناولمامدقدوهيلاءامكحنادجنروهدتلاتارتفأوساىفىتمو

اهمهفءىساىتلاتاعيرشتلاضعبنماولدعينااولواميوتاجوزلاديعتنوينابرلابراحو

ناهيلموةقيتواهيطعيو،ىلوألاهتجعنقلطيناهيلعةيناثةجفننمجوزتينملكنااولاقف

ظفاحتىتلانيناوقلاضعباونسدقو،ةيناثةأرمانمهجادنلبقىلوألاهتجوزلمعركنتي

مامامتيقالطلالعجكلذكتاجوزلادمعتاذوهينبموشرجربحلامرحفةأرملاةماركىط

.ةسمكحملا

اسنعةأرملابرضمدعباولاقدقف،نهجاوزأشطبنمتاجوزلاةيامحىلعنورخآلمعو

ليلعتءارجاىلعاوقفتاف،مهئاسنةماركاسهينامهسفنألاوحمسدقضعبلانااونجو

تومتىذلاِجوزلااومرحوهتجوزةماركدنهينملكىلعباقعلااولزن1و،تاجوزلاةناهاعنمي

دوملتلاتاماخاحنمريثكلاىصوْادقو(٣١)اهثرينْانماهتلماعمءوسةجيتنهتجوز

.(٣٢)نهلهمعنوهتكرببنشيلزنملانأاولاقوتاجوزلامارتحاب

ماخاحلاضرماسنعف،تاعرشمكنوريتعياوناكتاماخاحلاتانبوأ،تاجوزنمريثكلاو

نا:هلوقبسحو،همسابىواتفلاو،هاخلهلابةصاخلاةعيرشلارومأعقوتهتنباتناك«ىشر»

تاريثكو(")ىلأرقتىتنبانافكلذلو،باتكلابكسمتنْاىلعىديوقتملوتفعضدقىقوق

لاقنيحف،عئاوشلابةفرعملاةعسنمةجتانلاعانقالاةوقنهلناكتاماخاحلاتانبنم

دحأبلسيو،مونلاىفقرغتسيملًاكرتيملْا،قراسكهلانا:لينلامجماخاحللروطاربمالا



نيهپ١

.ثدحامعةشهدبلأسفسيلوبلاىعدتسا:ةمئاصماخاحلاهنباهتعطاقكاذنيح؟هلعل

نمرخّاهنمالدبكرتوةضفلاقيرباقرسيوىضاملاءاسملاىفلزنملالخياصلنأهتربخف

هنباتباجاانهو.ءاسملكصللااذهىتاينأبحاام:روطاربمالالاقانهوبهذلا

(٣٤).ةارملابهتيعينالجانمادحاواعلضملانمقرسيملاانهلامنتنذااذاملماخاحلا

ةجوز«ليحار»تناككلذكو،ةماهلااياضقلاىفهتجوزىأرلبقي«ىبارهماخاحلاناكو

ىفدوهيلاداهطضاءانثاىلو.اهيلاهفبوبنوهتمظعلكعجريناكىذلا«ابيقم»ماخاحلا

نمافوختيوملاىلإنهراغصنهييلبنملقيتاينوهيلاءاسنلاتناكلاغتربلاواينابسا

تعفدمثتومللةعبسلااممانباتسقHannahانحنافلاثملاليبسىلعو،ةوقلابنهديمعت

(٢٠).اهباشماتوماضياىهتهجاوةياهنلاىلاوريصملاسفنةهجاوملرغصألااهنبا

نمتجوزتةأرمالةلاحدوملتلاانلملقدقوهتجوزعضوىلعرټ٠ويِجوزلاعضيوناكابلاغو

لوألااهجاوزىفتناكوبئارضلصحموهفىناثلاامأ،ىنيلملاعلوألاجوزلاناكونيببوز

لوالااهجوزتبومدعيو،حابصلكاهجوزعارذلوح(")(هاللت)rhonنيلنتلاطبرت

مازحطبرتتحبصلف،عشجلابءامكحلااهطبريةفرحىهو،بئارضلصحمنمتجوزت

عارذلوحنيلفتلاطبرنيبةنراقملاهذهناكشالو(٣٦٩حابصلكاهجوزعارنلوحلصحملا

كلذةريبكةجرلىاىلإحضوت،عشجلابئارضلاىباجمازحطبرنيبوىنينلاملاملاجوزلا

.ىناثلااهجاوزىفاهعضوولوألااهجاوزىفةارملاعضونيبقرافلا

:تييلالخادةسرشلاىلعةظفاحملاىفةأرملارود

لزنملاف،لزنملالخادةعمرشلاىلعةظفاحملاوهةأرملاقتاعىلععقيىذلاىسيترلارونلا

تابجاولانمربتعياهلافطاميلعتوةأرمللْىقيقملادبعملاوهدوملتلاتاماخاحىأرىف

هذهلوحتنْاعيطتستةعيرشلااهعابتابةأرملاف(٣٨)سدقملااهدبعمىهاهترساوةسقملا

الثمنوكتنْاو،ةرسألادارفأعيمجاهعابتابمزتليةيعيبطتاسراممو،تاداعىلإعئارشلا

ىلإمهعفعتنأنمالدبةاروتلاةساردىلعاعنالوًاواهجوزعيجشتوعئارشلابمازتلالاىفمهل

ىنيوهيلادبعملامطحتنيحو،ةاروتلاسرادفيضتستتناكرسألاضعبو.سكاعملاهاجتالا

.عئارشلاىلعظفاحتناةأرملاتعاطتسا

مويلاهنألةحارلامبويوهو،ةينيدلاةأرملاتابجاومهأنمتبسلاعنارشىلعةظفاحملاو

ةأوملاىلعبجيو(٣٩)هيفةحارتسالابهدابعرمأكلنل(ةاروتللاقبط)برلاهيفحارتساىذلا



ىپ٩٢

ىلععومشلالاعشابلافتحالاو،تبسلامويماعط:لثممويلااذهسوقطىلعةظفاحملا

حابصلاةالصىهو(قلح)p'anعابتاو،ةميلولادعبولبقركشلاو،ةسقملاةينغألاو،ةدضنملا

،«ىتملعمىمأوىملعمىبأ»ىهودايعألاىلو،تبسلاةيشعىفهدالوألبألاةكربو،ءاسملاو

(٤٠).ةميلولادعبةكربلاهذهىلتتف

،((١)مرمملاماعطلابةصاخلاةعيرشلادعاوقىعاوتناةارملاىلعناكةيناعلامايألاىلو

(٤٢).رومنلاوةريمخلاهيفموميىذلاماعطلاايووشىعارتناةارملاىلمبجيحسلاديعىيو

ىفةراهطلادعاوقىعارتنااهيلع،ماعطلاىفةعيرشلادعاوقةأرملاةاعارمبناجىلإ

(٤٢)ةالولادعباهتساجنةرتفلالخةيجوزلاةقحاعلانععنتمتنابجيف.اهجوزعماهتقتاع

لبقنهاكلاهبموقيامهبشتسوقطلاهذهوةنيعمسبوقطءارجااهيلعةأرملارهطتتىكلو

دعبالإدبعملاىلإلوخللابىلعألانهاكللىتحوأةنهكللالونهلحمسيالف.دبعملاىلإهلوخيل

('ا).ىدوهيلالزنملاىفةيجوزلاةقلاعلاكلذك،لاستغالا

.لزنملالخادةراهطلادعاوقىلعةظفاحملاعيطتستىتلاىهاهدحوةأرملاف

:نلوشملاجراخ

نمدحاوبناجبالإةأرملامزلتملفلزنملاجراخةعيرشلاىلعةظفاحملاىفةأرملارولامأ

noonىهنلاىهوايام٩ولا 1ha(هسعت-وله)دعتبترمألاىلعثحتىتلااياممولالكو

ةينيبلالامعألاىفكارتشالانمةأرملاعنميملءافعالااذهو(ليلقلاالإاهنعابيرقت

بهذلانمرواسْاو،متاوفي،ايلميو،اطارقأءاسنلاترضحْاحينملاىنباسنعفةميظعلا

ةداعتساةبسانمب«دواد»هماقاىذلالافتحالاىفءاسنلاتكراشيو('٦)هئانبىفمهاسستل

امك(")ةراهطلانيبارقميسقتبءاسنللةعيرشلاتحمسدقو((٧)ميلشروهاىلإادهعلاتوبات

ىفءاسنلاةالصةركفبراحتاماخاحلاضعبو('٩).دبعملالخادةالصلابةأرمللحمسيناك

ةجحبدبعملاىلإنْاجليتلاطاعلاوتادرشتملانمتاريثكنْاكلذىفمهتجحتناكو،دبعملا

ىنو(٥٠).بناكلاىخارمتسالانمعونومنييتملاكولسلانوكينأنوشخياوناكوةالصلا

حمسيملدوملتلاو("اا.ءانغلاولاروكلاتاسخىفكراشتءاسنلاتناكنايحألاضعب

(نيلقت)pbanدادعاوْا«ةعبرألاهناكراىفبيشاوشهلبوثه(تيلط)nrألاتءادترابءاسنلل

لاجرةرشعاهبموقيةالصىهو(ناينم)ةالصىفكارتشالاوْا«زيواعتلاومنامتلا,

.جحلاباهلحمسيوأ«ةميخهءانبوألمالاىلع
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ةجوزوذيواعتلاومئامتلاعنصتتناكل'واشةنبافميرحتسيلوءافعادرجمناكاذهو

ةأرماف،ةياغللىوقىنيدلاةأرملاروعشناكنايحألاضعبىلو.جحلاىلإتبهذناهوج

(٠٢ا.ادييشانزحتنزحدهعلاتيوباتىلعءاليتسالابتملعاسنعسامنف

كلذلجأنمو.عئارشلاىلعظافحلابفلكملاسنجلاوهلجرلاربتعتةيبوهيلاةعيرشلاو

تفعأةعيرشلانأمغرو.ةأرماهقظيملوالجرهقلخهللانألحابصلكهبولجرلاركشي

ىأرمهلناكتاماخاحلاضعبواهتسارناهيلعمرحتملاهناالإةاروتلاةساردنمةارملا

اهملعيامكةاروتلاهتنباملعيناناسنالاىلعبجي:لوقيناكنعمماخاضلاوفلاخم

(٠٢ا.،مولعلاوةكلاهتنباملعيوهيباهماخاحلاناككلذكةحاسلا

ناىريىذلا«عشيوهيهماخاملالثمةاروتلاةأرملاميلعتةركفبراحنمتاماخاحلانمو

ضعبعنمتملءارآلاهذهتناكناو.ىفكيءاسنلابةصاخلاميلاعتلاوةيساسألا٠ىدابملاةفرعم

ىلإنعمتسيلنيمايتاريثكءاسنتناكو('')ةعيرشلاوةاروتلاملعتىفعوبنلانمءاسنلا

دقو("٦)تيوخله،ادال،اميلاعتىلانعمتسيءاسنلاتناكامك('')(تيولجا)nomitميلاعت

ءاسمىدوهيلاعمجملاىلإنيهذينكنماظتنابتاميلعتلاهذهلثمعامسىطءاسنلاتصرح

.ةعمجلك

ةعيرشلاىفةيدوهيلاةأرملاهتبعلىذلاروللانعةروصةقباسلاةيئاسنلاجذامنلاانيطعتو

.ماعلكشبلاعفوىويحرونوهو،عيرشتلاو
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عباسلالصفلا

ىِدوهيلاعمتجملاىفةأرملارود

ةجوزلاعضوةيساسأةروصبلوانتنفوسفىدوهيلاعمتجملاىفةأرملاعضونعانثلحتاذإ

.ةنبالاو،مألاو

نمعبنتهتنباوأهمْابلجرلاةتالعفهتنباوأهمأبهتقالعنعفلتختهتجوربلجرلاةقالعل

مهيعو،ةيعيرشتلارماوألاىلعدمتعتفهتجوزبلجرلاةقالعامأ.ىصخشبحو،ىتاذعزاو

ةقالعىهفهمابلجرلاةقالعامأ.امهنيبةطبارلاروهدتىلإىدؤيدقرماوألاكلتبفارتعالا

نادوهيلاءامكحنيبعبتملاناكو(١)ةنسملاهماةياعربامزلمهسفننبالادجيثيحةيناسنإ

ةعيرشلاضرفتو(٢)اهيلعفطعلاواهمارتحاىفغلابيوتبسلاءاسمهمأديلجرلالبقي

(٣).هيوبأدحاىلعىدتعيىذلانبالاىلعةيساقةيوقعةييوهيلا

هةيسايسلاوةيعامتجالاةايحلاىفةأرملارشلا

ةايحلافلامعألاةفاكىفلاجرلاوءاسنلاكراشتنأىدوهيلاعمتجملاىفماعلاعضولاناكو

نكتملف(')ةعارزلاو،ىعرلالامعْاىفنيسنجلاكارتشامتحتتناكىربعلاعمتجملاىفةماعلا

لاجرلالّـصفيثيح،ىرخألاتاعمتجملاضعبىفلاحلاناكامكلاجرلانعلزعمىفءاسنلا

،نيرخآلاعمةيسايسلامهتالاصتامهلنوكيو.عمتجملاىفةناكممهلققحيىذلامهلمعلاجم

(').لزنملابةيانعلاوباجنالاىفءاسنلاةمهمرصحنتو

تققحدقةأرملانأالإةليلقلاقوقحلاضعبالاءاسنللطعيملىدوهيلانوناقلانأمغرو

ةيمويلاتاسرامملاهذهنْاو.نهلنوناقلاهبحمسيامممغرلاىلعةيمويلاةايحلاىفةيلاعةناكم

ىتحةقحالةلحرمىفنوناقلااذهلينعتىلإدعباميفتدأدقالاعفارونةأرملااهيفتبعلىتلا

د٠وفنوزكرمىلإريشتةويثكدهاوشميلقلاةيربعلاةأرملاخيراتىلو(٦)ةجوزلاعضونمعفري

ةيعامتجالارئاويلاىفاضيْانكلوةرسألالاجمىفطقفسيلوةميدقلاليئارسإىفةأرملا

.ةساسلا٠و

-١٦٧-



١٦مل

ىلعف،لقتسملافرصتلاىفةأرملاةيرحىلإريشتىتلاةلثمألاضعبميلقلادهعلاركذيو.

ىلإتبهذوماعبريةجوزتركتتدقفىبنلا«ايخأاو«ماعبري»نيبناكىذلاءادعلانممغرلا

،اهجوزنيبءادعلاباهملععمكلذلعفتلتناكامو(٧)اهنباةايحذقنتوهبكربتتىكل«ايخأ»

.اهلاعفاىفةيصخشلاةيرحلاكلمتتناكاذإالإايْـح(و

سفنىفقيمعرثأهئادعاىلعدوادولو'واشراصتنادعبهانغملاءاسنلاتاملكلتناكو

.دوادكلمللًاعزالًادقنلكشيءاسنلاءانغناكف(٨).دوادنييوهنيبءادعلاقلخىلو،لو٠ِءاش

هيخالنقىذلا«مولاشبا»هنباودوادكلملانيبحلصينأ«ةيرصنباباوي»دارأنيحو

طسبولبهسفنبةريسملاةمهملاهذهبباويمقيملف(٩)«رامث»هتخألهسيننتببسب«نونما»

بضغليزتنأةقابللاوةليحلاقيرطنعةارملاهذهتعاطتساو،عوقتنمهميكحةأرماكلذل

،هنباىلعقفشيباوكلمكدوادةيسفنلقيقلمهلوهاكننمهبعتمتتاملضفب،هنباىلعدواد

نأةقئافةراهمبةأرملاهذهتعاطتساو،ةلادعللسراحكهتمهمنعىلختينأعيطتسيالهنكلو

(١').ريسعلاقزاملااذهنمكلملاجرخت

«دواد»دبعلابقتساءاسْانيحاهجوزهدسفاامحلصتنأءاكنب«لابانهةجوزتعاطتساو

ىفغلابلااهرثأاهتاملكلتناكف.دوادبضغاهموقبنجتنااهتترب«لاجيباهتماطتساف

هتركذلببسحفبننلابفرتعتملفهبلقىفراتوألاقدأىلعبرضتنأتعاطتساودوادسفن

(١١).هفتكىلعهللااهعضيوىتلاةميظعلاهتلاسرب

نباعبش»درمتنيحفدوادشطبنماهتنييمذقنتنأتاميكحلاءاسنلاىدحاتعاطتساو

ةأرمانكلو،اههمطحينْادارْاواهبىمتحاىتلاةنيدملاةرمماحمبباؤيماقدوادىلع«ىركب

نم«ىركبنبعبش»سأربهلىقشنأبهعنقتنْاتعاطتساوهيلإتجرخةنيعملاكلتنمةميكح

اهتنينمعنقتنْاتعاطتساتقولاسفنىفو،ةنيدملاةمجاهمنعفرصنينَّاطرشبروسلاقوف

ناكدقفةلهسةمهمنكتملو(١٢ابرحلاتتايواهتنيدمتبنجكلذبو«ىركبنبعبش»لتقب

نمةيامحنعلجرلاىلختينألهسلانمنكيملوةمييقلاةنمزألاىفةميلنعةيمهْاراوجلل

.هفيضةيامحنعىلختينًاىلعةناهاللهتانبضوعينألضفالمولنْاىتح،هبىمتحا

سبوفنىفريثأتةوقاهلناك«ةروبيفهشيجلادوقتوبرحلاىفكرتشتةأرملاتناكو

،اهسفنبشيجلا«ةرويد»تلاقاذإالإةكرعملاضوخينًاضفري«قراب»شيجلادئاققاهدونج

ةميخىلإبرهىذلاىناعنكلاشيجلادئاقارسسمزهقورصنلاققحتنأ«ةروبل»تعاطتساو

(١٣).هيلعتضقىتلا«ليعايه



١

ىلإىدوهيلاهرظننأل،اروهدتمامئادنكيملةْارملاعضونأىلعلدتةقباسلاةلثمألاو

لثمءاسنلاضعبتقوفتدقوىرخأىلإةلاحنمورخّاىلإتقونمفلتختتناكةأرملا

فقوتيناكةأرملاعضوو،ءاسنلاعيمجعضووهاذهنكيملنكلو«ةروبداو«ميرمهو«ةراس»

لجرلاذختيدقفاهبسنوأةيتاذلااهتيصخشبو،اهسفنةأرملاةعيبطاهنمةريثكلماوعىلع

ةنبانمدوادجاوزف.زاتممىعامتجاعضوبسكلةليسوبسنلاتاذءاْـسلادحأنمهجاوز

جوزتدقو(١')ةناكملاهذهعزنىلعاليلداهنمهقالطناكو،كلملاىلوتلقيرطلاهلدهملوِهواش

لديابسةكلملناميلسلابقتساو(١")هلءافلحبستكيىكلكلولملاتانبنمتاريثكلابناميلس

مكحتلوتتاكلمنأركنيملميلقلادهعلاو.اهلهمارتحاوةكلملاهذهلناميلسرييقتةمظعىلع

مكحلاىلعءاسنلاطلستىلإةديلعتاراشادجوتنكلو(١٦)«ايلتع»ةكلملاىوسليئارسإ

-١٧)
ا-.هيمسرريعهروصب

ىدوهيلاعمتجملاىفةمرتحمو،ةميظعةيعامتجاةناكمبنعتمتيتاماخاملاتاجوزتناكو

نأدعبةاروتلاهميلعتوةيعامتجالاهتناكمعفرىفرشابملاببسلا«ابيقعىبرهةجوزتناكف

.اهيبادنعمنغللايعارلمعيناك

نيحفاضيأةينييةرسأىلإىمتنتىهواهنوفناهلناك«ميكحلاايمحنهماخاحلاةجوزو

لبماخاحلااذههناكمببسبتكستملةغلابةناهانيطسلفنمتاماخاحلادحااهيلإهجو

ةئيلملاقرخلالثمتاملكلابنونلتمينيلوجتملانأ»،اهيفتركذةيساقةلاسربهيلإتثعب

(١٨).ماخاحلااذهةناكمببسبةحارصلاهذهنعطتسيءاسنلانمليلقو«ثيغاربلاب

ةقبرفنهجاوزأنممارتحالاوبحلالكبوةقيقرةلماعمبةداقلاوءايبنألاتاجوزتعتمتو

قارشالاوةجهبلاهنعتعطقنانْادعباهنمهجاوزدعبهلزنمحرفلامعوقحسابحبتعتمت

دقتيبلاىفةكربلاوةجهبلاردصمتناكةأرملانأنعةركفلاهذهو(١٩)هراستومدعب

ةلقاعلاةجوزلاامأءابآلانمثاريمةورثلاوتيبلا»:لثمميلقلادهعلاىفتارمةدعترركت

مألاناو،اياطخلانعرفكتةيلئاعلاةدئاملانْانعىنابرلابنألاربعدقو(٢')برلادنعنمف

ضعبىفو(٢١)ملاعلانعرفكيىذلادبعملاىفحبنملالثملزنملاءاضعأنعرفكتةرسألاىف

ققحتوْاةيصخشلااهضارغْاققحتنْااهجوزبحلضفبعيطتستةأرملاتناكنايحألا

ناكامو(٢٢)هتوقرسباهلفرتعيهلعجتنأتعاطتسانوشمشةجوز«ةليلدف»اهموقفادهْا

.ةقلطمةقثاهبقثيواقيمعابحاهلنكيناكاذإالإرسلااذهبهتجوزربخينوشمش



,١٧

:ميلعتلاىفةاوملاقح

تبتكىتلاقئاحولانمكلذىلعلدتسي،ادجةقيضدولحىفالإاحاتمةاتفلاميلعتنكيمل

ذخأيأدبدقهيفميلعتلانْالوقننْانكميىذلارصعلاوهودوملتلارصعىفميلعتلاةلاحنع

ىفوأ،ميئانتلامهيلعقلطيناكنينلاانشملارابحأنعىنيدلاركفلاسرادمىفمظنملاهلكش

صوصنلامظعمتراشأدقف،ميتفاجلاسرادممهيلعقلطيناكنينلادوملتلارابح'اسرادم

ىفسبوربىلإعامتسالالكشذخايناكوادولحمناكءاسنلاميلعتنأةرتفلاهذهبةصاخلا

ةيحاننبو،ةيحاننماذهريسفتلاوحرشلاىلعةرنقمبنزيمتينهلتاوخأنمىنيللاركفلا

تانبتناكوميلعتلاىفقحلااذهبنعتمتيىم"اللانهةملعتملاوةفقثملاةقبطلاءاسنتناكىرخًا

قوفتنهبجاوزلاىفةبغرلاتناككلذلو،ميلعتلانمارفاواطسقنيقلتيامئادتاماخاحلا

ماخاحلاحصندقو.ميلعتلانمارفاواطسقنيقلتيملىتهالاتايتفلاةيقبنمِجاوزلاىفةبغرلا

ىفنفبنيءاسنلاضعبتناكو،تايتفلاعيمجلميلعتلاةصرفةحاتاةرورضب«ارزعنبا»

تملعتةاتفنا:هلركذفهبالطدحألكلذىلعالثمتاماخاحلادحابرمتبوةاروتلاةسارد

كلذلو،نيعمصنةساردىفاليوطاتقوتضقاهنكلودحاومويىفديدجنوناقةئامملالث

(٢٣).اهنمعرسأسردينأهتعاطتساىفسيلهنألصنلااذهةساردىلعربصيناهحصن

(ةيعرشلاميلاعتلا).مييقلادهعلاىفةينيبلاسسألاةساردىلعءاسنلاميلعترصتقاو

ضعبحماستدقوةقيضدولحىفاذهناكناوىناملعميلعتبضعبللحمسيناكنكلو

اوناكومهتانبلةيسنجلانونشلاسيردتباوعمسمهناىتحهاجتالااذهىفتاماخاحلا

ناكو،ةريبكةجردبهتانببحْاىذلا«ادح»ماخاحلا:كلذلاثمةمهملاهذهبمهسفنأبنوموقي

ةروكذمهميلاعتو،ةيسنجلانونشلاهتانبملعيناكو.ءانبألانملضفْاتانبلانابامئادىداني

(٢ها.لاجرللهجوملاداشرالاوةيعوتلالمكتودوملتلاىف

:ةاًرملانمىندملانوناقلاوتابوقعلانوناقفقوم

لفطوْا،ةأرماوأ،لجرتاماذإفلاجرلاو،ءاسنلاقوقحنيعبتابوقعلانوناققرفيمل-

مجريوةناثلالاوحألاىفةمارغعفدىهةبوقعلافرخّاصخشهكلميروثنمهبرضلةجيتن

٢)

١'٠وسا

ةميرجامهدحأبكترااذإةأرملاوألجرلانملكىلعلتقلاةبوقعضرفينوناقلاو-

،،..»٢٦١)

.٠-.ابرلا

(٢٧).ةيواسمةبوقعهلمألاوْابألاىلعءادتعالاو-



١ايل١

(٢٨).تبوملاىهوةبوقعلاسفنهلةديقعلانعةأرملاوالجرلادادتراو-

ضعبىفلجرلاىطعأدقفىننملانوناقلاامأةأرملاولجرلانيبقرفيملىئانجلانوناقلاف

قحةأرملاوالجرلانملكىطعأدقنوناقلانامغرفةأرملااقوقحقوفتقوقحنايحألا

نوناقلابسحةأرملافةلصاوتمتاونسرشعةدملرخآلافرطلاباجناملعةلاحىفقشاطلا

ىفهتانبجاوزمظنيىذلاوهبألافةيصخشلاواةيلاملااهنونشىففرصتلاةيرحاهلسيل

قحلااذهنكلو،ةيلامةقئاضلضرعتاذإهتنباعييبنأبفالزاج1نوناقلاونايحألامظعم

.ببسلاسفنلهنباعيبينأبألاهعاطتساىفنكيملفءانبألانولتانبلاىلع٠ارصاقناك

مم)

سموصنملااهقوقحدققتوةدرمتمتربتعاالاواهتيارامغرموبيلاجاوزلعضختةلمرألاو

.جاوزلادقعىفاهيلع

الإثاريملاىفقوقحىأةأرملاىطعيملوثاريملاىفةأرملاولجرلاقحنيبقرفنوناقلاو

هتجوزلةيمهوجوزلابتكيناواروكذلانمةثروَبفالنوكيالثيحةردانلاتالاحلاضعبىف

.هتاكلتممنماءزجاهيطعي

فحجأدقنوناقلااذهنادجتىدوهيلانوناقلاىفةأرملاقوقحعبتتنناانبرااذإف

ارننةأرملارننتناقوقحلاكلتطسبانمو،طقفلاجرللقوقحلاوةطلسلالعجوءاسنلاقوقحب

اهجيوزوأ،اهدلاوةقفاومىلعانهفقوتيلبقحلااذهةأرمللسيلنوناقلااذهلاقبطنكلوام

(٢٠).ةجوزتمتناكاذإ

:دهاشكةأرملا

الهنأرداصملاسنعبىفتركندقف.ولحلاقيضأىفالإةداهشلابحمسينوناقلانكيمل

لبقتامنإو،ةنييملااياضقلاو،لتقلااياضقمظعمىفءاضقلامامأءاسنلاةداهشحلصت

(٣١).ةينيبلانيناوقلاةلاحىفنهتناهش

ىلإناتْارماتمدقتدقفاهسفنباهتوعدحرشبةأرمللحمسيناكتالاحلاضعبىفف

فشكينأناميلسعاطتساواهنباهنْاامهنملكتعداو،لفطىلعامهعزاتتببسبناميلس

.ارطشامهنمالكىطعيلنيرطشلفطلارطشيفوسهنأرهاظتنأدعبةقيقحلاهمأ
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(٣٢).لفطلاىفاهقحنعةيقيقحلاهمْاتلزانتانهو

نآ«عشيلا»نمةأرماتبلطدقف.اهقوقحنععفاديصخشبةناعتسالاقحةأرمللناكو

لصحينأ«عشيلا»عاطتساواهجوزنويلببسبةيدوبعللعوضخلانماهتيبىمحيواهيمحي

«ةنسبوس»ىعدتةاتفذقنينأ«لايند»عاطتساكلذك(٣٣)اهنويدنماهصلخيمكحىلعاهل

(٣ا).اهبتمهتاهلطابةمهتنم

تناكدقفمكحلارادصالىفكتةينيدلااياضقلاضعبىفاهبقوتومةأرماةداهشتناكو

نمضنمناكوتامكاحملاىدحايفةرضاحادحماخاحلاةنباىهو«اباب»ماخاحلاةجيوز

ضفرفةبذاكةأرملانا:اهجوزلتلاقماخاحلاةجوزنكلومسقتناكشيوىلعةأرمادوهشلا

.اهبهتقثنماعبانناكهتجوزمكحىلعماخاحلادامتعاو(٣")ةأرملاهذهةداهشماخاحلا

:ةيسايسلالاوحألاريغتلةجيتنةأرملاعضورئات

تناكىسايسلارارقتسالاميعتقوىففةيسايسلالاوحألابرثأتيةأرملاعضوناك

ىفهنعىطسولاروصعلاىفريغتيملةعيرشلاصننأمغرو(نآ)ةيعامتجالالاوحألاروهدت

تناكةييوهيلاةايحلاىفةيعامتجالاعاضوألاروهدتناالإ(ناميلسرصع)راهدزالارصع

لمعىةبمايقللنحلصيالنهنانهيلاةرظنلاتناكولهجةلاحىفنكفهاسنلاةلاحسكعت

ةميقلاةليلق٠لامعااهنألسيل،نهتلزنمنمطحتتابجاونهيلالكويانهنمو،لامعألانم

ةناكمنمطحتاهنألديبعلااهبموقيوْااهنعءانغتسالانكميةهفاتلامعااهنألامناوةدئافلاو

نأ:الثمةأرملاتضفراذإف.اهبمايقلانضفراذإةعدارةبوقعءاسنلاىلعتضرفو.ةأرملا

اهناف.ماعطلالوانتهاش1ةيولطملاةمدخلالامعْابموقتنأوْا.هيلجرواهجوزىديلسغت

(٢٧).قوقحنريبقلطتو،ةدرمتم،ربتعتفنوناقللاقبطةبوقعللاهسفنضوعت

ىلإمهترظننمامارتحالقأةرظنةأرمللا.رظندقمهيعرشمودوملتلاءامكحنماريثكنْاامك

الءاسنلاناو.ىلقعلاكاردالاوعادبالاوقلخلاىلعلجرلانمةردقملقأاهوربتعاو،لجرلا

ثيدحلاةرثكىلإنلمينهعبطيءاسنلانأنمةرظنلاكلتتماجامبرو،ةماعلارومألابنومتهي

عمتجملاىفكولسلاددحتةماعدعاوقديدحتو،نهيلاءامكحلاءالؤهةرظنتناكانهنمو،ةرثرثلاو

حمسيناكناو(دوملتلا)ةيهفشلاةاروتلاملعتلثمةيلمعلاتابجاولاضعبنمةأرملاتيفعْردقو

.تقولاكلذىفءاسنلاكارداةلنببسبناكامبرءافعالااذهو(ةاروتلا)ارقملاملعتباهل

ىفتدأىتلاىهىدوهيلانيللالاجرضعباهعضوىتلاتاعيرشتلاونيناوقلاهذهو
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ىلاعتلانماعونكلذربتعيهناىتحزازتعاورخفةرظنهسفنىلإلجرلارظنيناىلإةياهنلا

هتاولصىفكلذلجرلاركذيثيحالثمتراسوةرظنلاهذهتنلعاو،ةأرملاىلععورشملا

كلتىلعتتردقفةأرملاامأ»ةأرماىنقلخيملو،الجرىنقلخىذلاهللاكرابت»لوقيفههالاهتباو

(٣٨).«دارأامكىنقلخىذلاهللدمحلا:تلاقفةعانقلاواضرلابائيلمادرةيلاعتملاةرظنلا

دوهيلاليضفتىفاهظحلنىتلاةرهاظلاكطةأرملاىلعلجرلاليضفترهاوظزربالعلو

دقلو،تنبلااهنممرحتىتلاتازيمملانمريثكبروكنلاصخو،ثانالاىلعروكينلاءانيخال

نمىارلاىونونيعرشملانمريثكاضيأاهنلعاامكةحارصةيدوهيلاةعيرشلاكلذتنلعأ

ملععمامامتىواستياهيبألةبسنلابتنبلادوجونابنلعيارسنكينلفدوهيلاءامكح

ةليلمانيالامبراهببسبو،بلالةبسنلابقلقوجاعزاردصماهدوجوفاذهنمرثكالباهدوجو

روهملاعافتراكتقولاكلذىفعمتجملافورظىلإىأرلااذهعجريدقو(٣٩)احيرتسم

ىتلاةدييشلاءابعألانمجاوزللاهدادعاوتنبلازيهجتلعجاممةيلاصتقالالاوحألافعمنبو

ريصمولجرلاىلعاليقثائبعىلاتلابتنبلاجاوزحبصاو،اهبهافولاةرسألابرعيطتسيال

.هلقلق

:ةعيدملاروصعلاىفةأرملاعضو

ةمْاكندبيىكلةأرملابسنوهنلاةرورضدوهَـيلاكردأ.تيتشتلاوىفنلاةرتفىقو

نْاشعفرلجأنمءارألاضعبنوجووياونخأف،ءاسنلاميلعتلتاهاجتالاتأدبو،ةرضحتم

،تاداعلانيوكتف.ةميلسلاةيصخشلاةاونو،عمتجملاةرولبوهلزنملانأ»:لثمةأرملا

ىتايريخلامظع'او،ةيبرتلانمىكيةمألارهظموةايحلاىفةماعلامكحتىتلاميقلاو،'ىدابملاو

نا«ةثيلحلاروصملاىفدوهيلااهجوريذخأىتلاةاروتلا'ىدابمنمو»((٠)ةُافنملابناجنم

ةقبطنملجرلاجاوزةلاحىفهنأىنعياذهو»هعمطبهتالاهنكلو،اهجوزعمولعتةجوزلا

ثدحاذإف.هتقبطفارعاوتاداعلاعبتهتجوزلماعينأهيلعبجيهنافىندْاةيعامتجا

('١).ةيعامتجالااهتناكمبسحالإهتجوزلماعينأكلميالهنافىلعْاةقبطنمِجوزتوسكعلا

ىهةأرملانأ»اولاقنأبءاسنلامارتحاىلعثحتىتلاءارآلاضعببدوهيلاءامكحىدانو

ةأرملانمىتاتاهنافلزنملاىفةكربتلجواملكو...تيبلاىفةبحملاو،ِحرملاولامجلاردصم

ىتلاةداعسلاهيطعتو،لجرلالمكتىكلهللااهقلخدقفميدقلادهعلاميلاعتلاقبطو.ِهريتنتىتلا

،ميظعليبنوهاملكلازمردوهيلااهيفىْارةفلتخملاروصعلالالخنيو.هسفنباهدجيمل

('٢ا.ةميلسلاةايحلاىلعاهلافطاةيبرتىهةمسقملااهتلاسرتناكو
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ىفدوهيلاأدبايسورىفىفنملاىفو،ةيبرغلالونلاىفءاسنللرصانملاهاجتالااذهدتشاو

ىتلاةينوناقلااهتردقملعةصاخةفصبوةيبوهيلاةأرملاةفيلفوو،ةيمهأحيضوتلةكرحليكشت

ةيادبىفةديجلا((٢ىفىويحرولبكراشتةيبوهيلاةأرملاتاديو.اهنمىناعت

ةدعتردص١٩٢٠ماعندنلىفدقعناىذلاىدوهيلارمتؤملاىنبو(اا)نمرشعلانرقلا

عمتجملاءانبىفنهتكراشمةرورضبىعموتوءاسنللةريثكاقوقحىطعتتايصوت

ىهحهيلا

.ةيلاملااهنوئشىففرصتلاةيرحواهتاكلتممةراداةيرحةأرمللةينملانوناقلاىطعاو

ضعبىفالإتاجوزلاديعتةداععنمو.نيفرطلاةقفاوميوةمكحملامامامتيقالطلالعجو

.ةلمرألاثاريمةداعمرحامك.ةصاخلاتالاحلا

ةيسايسلاةايحلاىحانملكىلاوىليئارسالاشيجلاىفكراشتمويلاةيليئارسالاةأرملاو

ةيبوهيلاتاعامجلاطحاتخاىدأدقف.ةيعرشلادويقلالكنمامامتةررحتمىهوةيناصتقالاو

دعتبيليئارسإىفديدجعقاوضرفىلإملاعلاهاحنارئاسنموابوروأقرشنمةرجاهملا

تلازامةدعشتملاتاعامجلازرنعبنافكلذمغروةعيرشلاىفهيلعسموصنموهامعامامت

.دوملتلاوةاروتلاىفاهيلعصوصنملاةيعرشلاعاضوالاىلعظفاحت
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ةمتاخلا

:لوقلانكيةقباسلاةساردلانم

عاضوألانمدحلاوةأرملاناشنمعنرلاتلواحىسرمتقبسىتلامهارشلاعيمجنإ-

روهدتلاتارتفىنف.ءافعضلاوءاسنلانأشنمطحلاىلإىدؤتىتلاةتيسلاةيعامتجالا

نوناقلاةوققيرطنعةتيسلاهلووظلاعنمينألواحيىعامتجاحلصمرهظيناكىعامتجالا

اوناكنيدلانيشترملانيفظوملاوةنهكلادادبتسانمدعينأ،انيجاكروا»الوامدتن

تقوىنلجرنمرثكبةأرملاجاوزعنموقالطلاوتوملاتالاحىفىتحبئارضلا٠وضرفي

نيناوقو«وملروأ»نيناوقنملكتلمعكلذكو،توملاكلذلعفتنمهوقعلعجودحاو

هيلعةقباسلانيناوقلاهدهىباومحعمجدقوةأرملاعاضواايسخىلع«راتشعتبل,

ةأرملاولجرلانملكتابجاووقوقحدسىذلاىبارومحنوناقبتفرمملاهنوناتعضوو

.ةقدب

نيبجزمدقىسونهلةقباسلاىارشلابرشابموحضاولكشبتواتدقىسومعئارشنا-

اديدجاممرشتةياهنلاىفعضيىكلةميدقلاةيماسلانيناوقلاوةيرصملاوةيلبابلانيناوقلا

ىتلاىباروسعئارشبرشابموحضاولكشبىسومرئاتدقو،ةأرملاهاجتةيناسناوالدعرثكأ

الىپارومحنوناقوىسومنوناقنيبهباشتلاوةميدقلاةيماسلاتاعيرشتلاةصالخربتعت

وهدهعلاباتكدعيو..نوناقلالكشىلإدتمااْـعاوةيعيرشتلاداوملاهباشتىلعرصتقي

صاصقلاأدبمرقادقوةيئادبلادوهيلاةايحلثمبوهوميدقلادهملاىنىندمنوناقمدقا

نسرعلاو.ةروشألاو،ةيناعنكلانيناوقلابىربعلانوناقلارئاتدقو،نيعلابنيعلاوىماسلا

نوناقلاوميدقلادهملاىيناوقنيبهباشتلانىربعلانوناقلاىلعحضاوىروشألاريثأتلاو

:ىهألاىفلثمتتىروشألا

،اهكسمأن،ةوطخمريغءارذعةاتفلجردجواذإ»٢٩-٢٢:٢٨ةينثتلانوناق

ةضفلانمنيسخةاتفلاىپألاهعمعجطضاىذلالجرلاىطي.ادجوناهعمعجطضاو

نوناقلااذهو».همايأةيقباهقلطينأردقيالو،اهلذًادقهنألجأنمةجوزهلىهنوكتو

.ه٤ىروشألانوناقلالباقي

ةأرماتسقتو.ةوخأولجراضعبامهضمبنالجرمصاغتاذإ»٢:١١هةينثتلانوناقو

الواهديعطتافهتووعبتكسمْاواهديتدموهبراضدينماهلجوصلختىكلامهدحأ

-
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.«٨ىروشألانوناقلالباق»«اهيلعقفشت

ملواهدلوطفنىلبحةأرمااوسصولاجرمصاغتاْداو»٢١:٢٢جورخلانوناقو

نوناقلالباقيرهو»هاضقلاديىلععفديوةأرملاجوزهيلععضيامكمرغيىْدألصحي

.«ها،٤٩ىروشألا

نيناوقلاىلعىبارومحريئاتببسبىدوهيلانوناقلاىلعحضواىبارومحنوناقريئاتو

.اقبوةينادلكلاروأىف(مالسلاهيلعاميهرباةاشننعالضفالههلةقباسلاةيماسلا

تغيصكلذكو.لايقزهرفسىناعضاورثألااذهرهللو،ىفنلاةرتفلبابىفدوهيلا

اريثكنويربعلاتدحادتو.ىفنلاىن١٧-١٦نيبواللاىنةسالقلابةصاقملانيناوقلا

ميظنتاوداعادقف.مهتايهلةسالمتحبصاىتحةيماسلانيناوقلاىلعتاليدعتلاًنم

تناكفةمربملابلاطملاوحورلاعمبسانتتةيربعةغايصةبقلانيناوقلاةغايصو

ىساسألاعيرشتلانأنممغرلايو.ةيربعلاةيسفنلاتايرورضلاوةيارلاوراكناللاجاتن

ىمالخألالاجملاىفةيماسلاةيعيرشتلامظنلاباقيثوالاصتالصتيسمخلارافسألال

.ةوبنلادهعىفةيتاخألاتابوتسملابرئاتدنمظننمهوسبتقاامنأالإىبدألاو

دقنرخآاريسفتىسومنوناقوىبارومحنوناقنيبهباشتلانيسرادلاضمبرسفدقو

تلصوتبوعشلاكلتنأاودجوفةيماسلاريغبوعشلانيناوقبةمريعلانيناوقلااونراق

ةدعاقلاىلإعجريهباشتلااذهنااولاقوةيعامتجالاتالكشملاسفنللولحلاسفنىلإ

هنافةينوناقلاداوملاهباشتلةبسنلابىأرلااذهحصنإنكلو.ةيناسنالانجتللةيعيبطلا

.ىلبايلانوناقلاعمهتغايصةشرطونوناقلالَـكشىفديدشلاهباشتلارسفيال

رثؤتتناكةينيدلاتادقتعملاوةيراضحلاتافلملاوةيداصتهالاوةيسايسلاعِاضوألانإ-

نكيملةأرملاعضوفةميدقلاتاعمتجملاىنءاسنلاعضوىلعرشابموحضاولكشب

هباعيتساىدموبعشلاةراضحةجردىلعلبطققعمرشتلاةلالعىدمىلعفقوتي

اولظنييريعلانأالإامرشتعضودقىسومنًامغرفهبةطيحملاتافاقثلاوتاراضحلل

عيرشتلاتابثدعبىتحنايحألاضعبىفوةيئانبلامهتاداعبنوظفتحيهدعبةليوطةرتفل

ةأرمانمجاوزلاىسوممسرفمغرف.ديدجلاعيرشتلاىلعبلغتيميدقلافرعلاناكديدجلا

ةرتفلدوهيلانيبترمتسادقتاداعلاهنهنْاالإةقيقشلاريغتخألانمجاوزلاوأبألا

.ىسومةسرشدعبةليوط
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تعسالثملبقنمنهلنكتملةريثكاقوقحءاسنلاتطعادقىسومةسرشنامغر.

ةوخالثاريلاقحىطعينوناقلاناكوروكةءانبأدوجوملعةلاحىفاهيْاثاريبهنبالل

ىفةأرملاقحنمسيلف.لاجرلاقوقحبتنروقاذإادجةليلققوقحلاهلهنافروكذلالجرلا

.جاوزلادقعىفاهقوقحلكدقفتوةدرمتمتربتعاالاواهجوزقلطتنْاىسومةعيرش

دعتةسرشلاتحاباامك،اهجوزثاريمىفقحةجوزللسيلنكلوهتجوزثرجوزلاو

ةياغللائيسةقلطملاوأةلمرألاعضوناكو.هتجوزلاومأىلعايصولجرلاتلعجوتاِـجنلا

.مويبلاجاوزقيرطنعهتئروىلإلقتنتجوزلاتاكلتممنمازجتناكةلمرألا.نالب

كولملارصعىفن،رارقتسالاوراهدزالاتارتفىفنسحتتدوهيللةيعامتجالاعِاِـضوألاتناك-

مارتحالاوةديجسساىلعموقتنيجوزلاةمالعتناكوةيعامتجالادوهيلاعاضوأتنسحت

اهلرناوتبىتلاكولملاوةنهكلاةقبطنيبةصاخرسألانيبدئاسلاطمنلاوهناكبحلاو

ىدامتتالاو،ىسايسلاروهدتلاتارتفىنامأبعشلاةماعلرفاوتتالةينيدوةيفاقثتاموقم

ةرثكبعاضوألادهنماونسعينادوملتلا.امكحلواحدلو،ةيعامتجالاتاقالعلاتساس

نألكتجوزةماركىلعامنرمنك:لثمهتجوزةلماعمنسحبلجرلامزلتىتلااياصولا

نمببسىألةجوزلابرضدوملتلا،امكحمرحو.ةجوزلالجانمالإلزنملالخدتالةكربلا

تاماخاحنسو.ؤسنمةيجوزلاةمالعلاهيلإلصتتناكامسكعبممرعتلااذهو،بابسألا

قالطىفلجرلاةبرحديقو،ىرستلاو،مويبلانوناقوتاجوزلاددعتعتمتنيناوقدوملتلا

.نيفرطلاةقناويرةمكحملامامأمتيقالطلااولعجوهتجوز

ةيعامتجالاةايحلاىفةكراشملانمءاسنلاضعبعنمتملةئيسلاةيعامتجالاعِاضوألانكلو-

ناكاذهنكلوةروبدوأةدلخلثمةماهتايصخشترهظدقفةماهلابصانملاىلوتو

تايصخشلاهذهلثمروهظناكّوءاسنلاةيقبلرفوتيملقوفتوةصاخةردقمىلإعجري

.ةماعةدعاقنكيملوةيئانثتساةيدرفتالاحلكشي

ةيرحةأرملاءاطعاىلإةثيدحلاةيدوهيلاتاعمتجملاىفةيعامتجالاعِاضوألاروطتىدْا-

ىلعتدعاسدقوةيعامتجاةرورضنوقهاهذهتعبصْاوىتمالاوميلعتلاولمعلا

ةداعالبقتةحوتفمصوصنامئادتناكعارشلاف،نارشلاريوطتوءاسنلاعِاضوأنيسحت

.ةيعامتجالاعِاضوألاروطتعمقفتيامبريسفتلا
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